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 مؼدمة

 .احلؿد هلل، وايمصالة وايمسالم فمعم رؽمقل اهلل

 وزمعد:

  فعت  ان، مجر  ىم  همفذا زمحث خمتٌم فمـ ضمؽؿ اخلتان يمإلكاث وايمذ  

يمؽتاب ، واحلؼ أكـا فمـد ايمـزا  كرصم  اا رأيت اخلالف زمكم ايمـاس ومائًم ظم

 .ـة وأومقال فمؾمء األمة األويمكموايمس  

 ايمبحث إلم مخسة أزمقاب: وومد ومسؿت   

 ايمباب األول: اآليات واألضماديث واآلشمار ايمقاردة دم اخلتان زمصػة فمامة.

وزمقان  زمصػة طماصة، ثطمتان اإلكا األضماديث ايمقاردة دمايمباب ايمثاين: 

 .فمؾؾفا

 ايمباب ايمثايمث: أومقال ايمػؼفاء دم اخلتان.

 ايمباب ايمرازمع: أومقال فمؾمء األزهر واألؿمباء دم اخلتان.

 .ايمباب اخلامس: ايمراصم 
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ك فمعم ؽمقدكا حمؿد ار  ؿ وزم  ؾ  ايمؾفؿ وؽم   ؾ  واحلؿد هلل رب ايمعاظمكم، وص  

 .أمجعكم وفمعم آيمف وصحبف

 محد زمـ حمؿقد آل رصمبأ /وىمتبف زمبـاكف: ايمباضمث

ئة وأرزمعكم مـ هجرة ايمـبل  27  .صػر يمعام أيمػ وأرزمعم 

 م(.2108ـ كقهمؿػمـ 5) يقم األشمـكم فمٌماظمقاهمؼ 

 زمؿديـة اظمـصقرة ـ دومفؾقة ـ مٌم

 10552537621واسمس:    10120263228هاسمػ: 
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 اخلتان يمغة واصطالضًما:

 :أي (ـت  طم  )مصدر  :ختػقػ اظمثـاةان( زمؽن اظمعجؿة وت  )اخل  ومال ايمشقىماين: 

 .ومطع

 .خمصقص خمصقص مـ فمضق   ع زمعض  ط  وم   :زمػت  شمؿ ؽمؽقن (ـت  اخل  و) 

ىمم دم  :اؽمؿ يمػعؾ اخلاسمـ، وظمقوع اخلتان (:اخلتانو) (االطمتتانو) 

 .« ...إذا ايمتؼك اخلتاكان» :ضمديث فمائشة

واظمستحب  ،ػةش  ع اجلؾدة ايمتل سمغطل احل  ط  ر: وم  ىم  تان ايمذ  ومال اظماوردي: طم   

ػة، وأومؾ ما جيزئ أن ال يبؼك مـفا ش  ستقفمب مـ أصؾفا فمـد أول احل  أن سم  

 تغشك زمف.ما ي  

ايمتل  -وهل اجلؾدة -ػةؾ  وومال إمام احلرمكم: اظمستحؼ دم ايمرصمال ومطع ايمؼ  

 ػة ضمتك ال يبؼك مـ اجلؾدة يشء يتدلم. ش  سمغطل احل  

 .ػةش  احل   مجقع سمـؽشػ ضمتك: ايمصباغ وومال ازمـ

ـ  ىم ج   لووما   همقق مما يشء زمؼطع ايمقاصمب يتلدى: ايمراهمعل كؼؾف همقم ازم 

 . رأؽمفا سمدوير ايمؼطع ستقفمبي   أن زمممط ،ؾ  وم   وإن ػةش  احل  

 .اظمعتؿد هق واألول ،ؾماذ وهق: ايمـقوي ومال

 .االؽمؿ فمؾقف يـطؾؼ ما اظمرأة طمتان مـ واظمستحؼ: اإلمام ومال 
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 دطمؾم   همقق ،همرصمفا أفمعم دم سمؽقن صمؾدة عط  وم   :طمتاهنا: اظماوردي وومال 

 دون مـف اظمستعؾقة اجلؾدة ومطع وايمقاصمب ايمديؽ، فر  ىمع   أو ىمايمـقاة ر،ىم  ايمذ  

 .اؽمتئصايمف

: اظمرأة وطمتان .معجؿة زمذال ا(إفمذارً ): ايمرصمؾ طمتان ويسؿك :ايمـقوي ومال 

 .معجؿتكم وواد زمخاء (اًض ػ  طم  )

 ضػ  واخل   ا،إفمذارً  ايمؽؾ سمسؿقة يؼتيض ايمؾغة أهؾ ىمالم: ؾمامة أزمق وومال

  .زمايمـساء خيتص

 اوزكً  ،واطمتتـتفم ـتفمت  طم   :وأفمذرهتم وايمغالم اجلارية ت  ر  ذ  فم  : بقدفم   أزمق ومال

 . كعـً وم  

 إذا ايمقيمد أن ايمعرب وسمزفمؿ: ومال .اجلارية ضػ  طم   :واألىمثر: اجلقهري ومال

 .ىماظمختقن همصار ،ؾػتفوم   اسمسعت ايمؼؿر دم يمدو  

 فمعم كقؽم  زماظم   رؿ  ي   أن -اخمتقكً  يمدو   ؿـهمق ايمعؾمء مـ مجافمة اؽمتحب وومد 

 . ومطع نمغم مـ اخلتان مقوع

 ظفري   زمؾ ،اسمام   طمتاكف يؽقن ال ىمذيمؽ يؽقن ـم   ونمايمب: ؾمامة أزمق ومال

 .(0)سمؽؿقؾف وصمب ىمذيمؽ ىمان همنن ،ػةش  احل   فر  ؿم  

 

                                                      

 .(045/ 0) (األوؿمار كقؾ)  (1)
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 ايمقاردة دم اخلتان زمصػة فمامة. واآلشمار األضماديثو اآليات ايمباب األول:

 اآليات: -أواًل 

إ ذ  }ومال سمعالم:  ت عم   و  قؿ   ازم 
اه  ر  ف   إ زم  زم  ت   ر  م 

ؾ  ـ   زم ؽ  ل َت  ف  ال   هم  ؾ ؽ   إ ين   وم  افم  اًما يم ؾـ اس   صم  ال   إ م   وم 

ـ  
م  ت ل و  ي  ر  ال   ذ  ـ ال   ال   وم  ي ي  د  ف  كم   فم 

 .[024: ايمبؼرة] {ايمظ اظم  

 زمـ فمباس ريض اهلل فمـفم:ومال فمبد اهلل 

 :اجلسد دم ومخس،  ايمرأس دم مخس: ةزمايمطفار اهلل ازمتاله

 .ايمرأس قر  وهم  ،  ايمشارب وومص،  واظمضؿضة،  واالؽمتـشاق،  ايمسقاك: ايمرأس دم

  ايمغائط مـ واالؽمتـجاء،  واخلتان، ايمعاكة ؼؾ  وضم  ، األـمػار سمؼؾقؿ: مخسة اجلسد ودم 

 .(0)اإلزمط وكتػ،  وايمبقل

ق ـ ا شم ؿ   }:وومال سمعالم ضم  ب   أ ن   إ يم ق ؽ   أ و  ة   ع  اسم  ؾ  قؿ   م 
اه  ر  ـ قًػا إ زم  ا ضم  م  ان   و  ـ   ىم 

كم   م 
ىم   {اظم  مم  

 .[023: ايمـحؾ]

زملن   ار كبقف حمؿًد م  أن اهلل ؽمبحاكف وسمعالم أ   هذه اآليةهماؽمتػاد زمعض ايمعؾمء مـ 

قم زمف أكف زمت  ايتبع مؾة إزمراهقؿ اخلؾقؾ فمؾقف ايمسالم، وىمان مـ ؾملن إزمراهقؿ ومما 

 طمتتـ.ا

 

 

 

 

                                                      

ر، فمـ  (289/ 0) غمهسمػس دم ايمرزاق فمبدأطمرصمف  س:صحق  مـ ومقل ازمـ فمبا  (1) ؿ  ع  ونمغمه. مـ ؿمريؼ م 

 ازمـ ؿماوس، فمـ أزمقف، فمـ ازمـ فمباس.
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 .(1)اواصمبً  يؽقن زمم ايمغايمب دم يؼع إكم واالزمتالء: أصحازمـا ومال ؼل:ومال ايمبقف

دم  ارصيً  أصقل ايمتقضمقد وايمدياكة، ويمقس زملن اظمؾة اظمؼصقد هبا هـا :ؿصمقب فمؾقفوأ

م مػاده اظممموفمقة أو االؽمتحباب، وال يؾزم أن يؽقن وإك ،اإليمزام زماخلتان اآلية

  االزمتالء واصمًبا.
 األضماديث: -شماكًقا

إذا صمؾس : »ومال رؽمقل اهلل ومال: ريض اهلل فمـف ( فمـ أيب مقؽمك األؾمعري 0)

 .(2)«ؾس  همؼد وصمب ايمغ   ،اخلتان اخلتان س  بفا األرزمع وم  ع  زمكم ؾم  

: مخس ايمػطرة»: يؼقل  ايمـبل ؽمؿعت: ومال فمـف اهلل ريض هريرة أيب فمـ (2)

 .(3) «اآلزماط وكتػ األـمػار، وسمؼؾقؿ ايمشارب، وومص واالؽمتحداد، اخلتان،

 فمؾقف إزمراهقؿ اطمتتـ: » اهلل رؽمقل ومال: ومال فمـف، اهلل ريض هريرة أيب فمـ( 3)

وم   ،ؽمـة شممككم ازمـ وهق ايمسالم د   .(4)« زم ايمؼ 

 .(5)اطمتتـ ـم   أول إزمراهقؿ أن فمعم ايمعؾمء وأمجع ومال ازمـ فمبد ايمػم: 

 .(6)تـاطمت ـم   أول ايمسالم فمؾقف إزمراهقؿ أن فمعم ايمعؾمء أمجع ومال ايمؼرؿمبل:و

 دم يـظر اءز  ضم   هرومؾ وىمان: ايمـاـمقر ازمـ ومال ؾ:وم  ر  ؽمػقان مع ه   ودم ضمديث أيب (4)

 اخلتان مؾؽ ايمـجقم دم كظرت ضمكم ايمؾقؾة رأيت إين: ؽمليمقه ضمكم هلؿ همؼال ايمـجقم،

                                                      

   .(564/ 8) يمؾبقفؼل ،(ايمؽػمى ايمســ) (1)

 .(349أطمرصمف مسؾؿ) (2)

 (.257(، ومسؾؿ)5890أطمرصمف ايمبخاري)  متػؼ فمؾقف: (3)

 .(2371(، ومسؾؿ)3356أطمرصمف ايمبخاري)  متػؼ فمؾقف: (4)

 .(59/ 20) (واألؽماكقد اظمعاين مـ اظمقؿمل دم ظما ايمتؿفقد) (5)

 .(98/ 2) (ايمؼرؿمبل سمػسغم) (6)
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 هيؿـؽ همال ايمقفقد، إال خيتتـ يمقس: ومايمقا األمة؟ هذه مـ خيتتـ ـهمؿ   ـمفر، ومد

 .(0)ؾملهنؿ

 ضمػاة حمشقرون إكؽؿ» :ومال ، ايمـبل فمـ فمـفم، اهلل ريض سفمبا ازمـ فمـ( 5) 

اًل  فمراة ر    .(2) «نم 

هماؽمتػقد مـف أهنؿ ىماكقا ومبؾ هذا  ختقككم، مجع أنمرل.اظمنمغم هؿ  (: لر  ايمغ  و)

 اظمقومقف ايمعظقؿ خمتقككم!

 زمـ محزة إيمقف همخرج: ومال مبارز؟ مـ هؾ: همؼال ا ب  ؽم   طمرجد: ضم  ( ودم نمزوة أ  6)

 صعم ورؽمقيمف اهلل ادأت   ايمبظقر، عةط  ؼ  م   أكمر أم زمـ يا ؽمبا ، يا: ؼالهم اظمطؾب، فمبد

 .(3)...احلديثفمؾقف د  ؾم   شمؿ: ومال وؽمؾؿ؟ فمؾقف اهلل

 تـقن.، همؿعـاه أهنؿ ىماكقا خي  (عة ايمبظقرط  ؼ  م  )ايمشاهد: ومقيمف: 

ة  ) ومال احلاهمظ ازمـ ضمجر: ط ع  ؼ  ة   زم ايمظ اء   (ايم ب ظ قر   م  ؿ  ل   ،زم ظ ر   مج  ع   :اظم  ع ج 
ه  ة   و  ؿ   ايمؾ ح 

ط ع   ايم ت ل ؼ  ـ   سم 
أ ة   ج  ر  هم   م  ـ د   اظم  ر  ت ان   فم  ال   .اخل   اق   ـ  زم  ا وم  ح  اك ت   :إ ؽم  ف   ىم  ةً  أ م  ت اك  ة   طم  ؽ   ،زم ؿ 

ـ  
ت  اء   خت   ب   .ايمـ س  ر  ايم ع  ؼ   و 

ط ؾ  ا سم  ذ  ظ   ه  ػ  ض   دم   ايمؾ  ع ر  م   م  إ ال   ،ايمذ  ايم قا و  اسمـ  ةً  :وم   .(4)طم 

 

 

 

                                                      

 (.7أطمرصمف ايمبخاري ) صحق :  (1)

 (.2861(، ومسؾؿ)3349أطمرصمف ايمبخاري) متػؼ فمؾقف:  (2)

 (.4172أطمرصمف ايمبخاري)  صحق : (3)

 .(369/ 7)( يايمبار همت ) (4)
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 سمـبقف:

 مـفا: ،فمـفا يمقهائفا وفمدم شمبقهتا ت  ا أفمرودم ايمباب أضماديث وعقػة صمد   

 .«ـ  ت  فمـؽ ؾمعر ايمؽػر واطمت   ؼ  يم  أ  » (0)

 .«تتـؼمك دم اإلؽمالم ضمتك خي  األومؾػ ال ي  » (2)

 ، )وؽمقليت خترجيف(.«مة يمؾـساءر  ؽ  ، م  ـة يمؾرصمالخلتان ؽم  ا » (3)

 .«ضمتك خيتتـ ال يج زمقت اهلل األومؾػ » (4)

 .«ـ أؽمؾؿ همؾقختتـ وإن ىمان ىمبغًمام  »( 5)

 فمـ رؽمقل اهلل  ثبت زمحالواهقة ال سم  وهل  ،هذا ايمباب دم رطم  أضماديث أ  ؿ  وشم  

 :اآلشمار -شمايمًثا

 ؽم   (0)
 وؽمؾؿ؟ فمؾقف اهلل صعم ايمـبل ضب  وم   ضمكم أكت ـم   ثؾم  : فمباس ازمـ ؾئ 

 .(1)يدرك ضمتك صمؾايمر خيتـقن ال وىماكقا: ومال «خمتقن يقمئذ   أكا: »ومال 

 ـم   هلـ كدفمق أال :يمعائشة همؼقؾ ،ـ  ت  طم   فمائشة أطمل زمـات أن فمؾؼؿة أم فمـ (2)

 (.2)زمعم: ومايمت يؾفقفـ؟

 .(3)ـةاخلتان مـ ايمس   عل:خ  جماهد وايمـ  ( ومال 3)

 شمار أطمرى مـفا ايمصحق ، وأنمؾبفا وعقػ.آؿ  وشم  

 

                                                      

 (.6299صحق : أطمرصمف ايمبخاري) (1)

 .( ونمغمه0247)( األدب اظمػرد)وعقػ: أطمرصمف ايمبخاري دم  (2)

 داد اظمجاهقؾ.همفل دم فم   ،عتػم  ـ م  ؼ م  قشم  مل سم   ،رصماكةوهمقف أم فمؾؼؿة م   

فمـ إهائقؾ، فمـ مـصقر، فمـ  ضمدشمـا إؽمحاق زمـ مـصقر، (26471صحق : أطمرصمف ازمـ أيب ؾمقبة) (3)

 .وإزمراهقؿ جماهد
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 اصة، وزمصػة طمطمتان اإلكاث  : األضماديث ايمقاردة دمثاينايمباب ايم

 زمقان فمؾؾفا:

 ضمديث أم فمطقة األكصارية ريض اهلل فمـفا: -أواًل 

 :همؼال هلا ايمـبل  ،فمـ أم فمطقة األكصارية، أن امرأة ىماكت ختتـ زماظمديـة

ؽ ل »  ـ ف   .«ب إلم ايمبعؾضم  همنن ذيمؽ أضمظك يمؾؿرأة، وأ   : ال  سم 

 ا.احلؽؿ: وعقػ صمد  

ي دم د  ( وازمـ فم  07559(، وايمبقفؼل )5270) أطمرصمف أزمق داودايمتخريج: 

 ونمغمهؿ. (7/446ايمؽامؾ)

، غم  ؿ  ، ومال فمبد ايمقهاب ايمؽقدم: فمـ فمبد اظمؾؽ زمـ فم  (حمؿد زمـ ضمسان)ومداره فمعم 

 .فمـ أم فمطقة األكصارية

 ن: اوهمقف فمؾت

 (.5801ىمم دم )ايمتؼريب  ،األولم: صمفايمة حمؿد زمـ ضمسان

  فمعم وصمفكم.غم  ؿ  فمعم فمبد اظمؾؽ زمـ فم  ؾػ همقف اطمت   ايمثاكقة:

 زمؿعـاه اظمؾؽ، فمبد فمـ فمؿرو، زمـ اهلل بقدفم   فمـ يو  ر   ومال أزمق داود فمؼب إطمراصمف:

 . وإؽمـاده

  .«مرؽماًل  يو  ر   وومد ،زمايمؼقي هق يمقس: »داود أزمق ومال 

 .وعقػ احلديث وهذا ،جمفقل ضمسان زمـ وحمؿد: داود أزمق ومال
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 همقؽقن االطمتالف فمعم فمبد اظمؾؽ فمعم ايمـحق ايمتارم: :(أمحد)ومؾت 

فمبد ايمقهاب ايمؽقدم: فمـ فمبد اظمؾؽ زمـ فمؿغم، فمـ أم  فمـ زمـ ضمسان، حمؿد

 (.0) فمطقة األكصارية

 (.2فمـ ايمضحاك زمـ ومقس) ،فمبد اظمؾؽفمـ  ،رواه زيد زمـ أيب أ كقسةو

 (.3فمـ ايمضحاك زمـ ومقس) ،فمـ فمبد اظمؾؽ ،رصمؾ مـ أهؾ ايمؽقهمة ورواه

 (.4)ةري ايمذي يمف صحبف  وايمضحاك زمـ ومقس يمقس هق ايمػ  

حمؿد زمـ ؽمعقد  بعد أن يؽقن حمؿد زمـ ضمسان هقوال ي   :د(أمح)ومؾت 

 .ايمؽذاب اظمصؾقب

 وانر  همؿ  ،  فمـف شمقاد  ضم   إذا اؽمؿف ونغم  غ  ي   وهؿ دي دم سمرمجتف:همؼد ومال ازمـ فم  

 .(5)ضمسان زمـ حمؿد: يؼقل اريز  ايمػ  

ػف أزمق داود، وايمبقفؼل، وازمـ ع  و  : ػ احلديثع  و  ـ م  يمقؽ زمعض إو 

 .ضمػظف اهلل ايمعدوي ك زمـمصطػ دي، وؾمقخـافم  

 

 

                                                      

 (.5270)( ؽمــ أيب داود)اكظر  (1)

 (.6236) (مستدرك احلاىمؿ)اكظر  (2)

 (. 07560يمؾبقفؼل) (ايمســ ايمؽػمى)(، و8/299/8037يمؾطػماين) (اظمعجؿ ايمؽبغم)اكظر  (3)

عكم. اكظر   (4)  (.07560يمؾبقفؼل ) (ايمســ ايمؽػمى)ومايمف ازمـ م 

 .(70/ 4) قمق  ؼ  يمؾع   (ايمؽبغم ايمضعػاء)  (5)
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 :مرهمقفًما ومقومقهًما ضمديث فمبد اهلل زمـ فمباس ريض اهلل فمـفم -شماكًقا

خلتان ا» :فمـ فمبد اهلل زمـ فمباس ريض اهلل فمـفم ومال: ومال رؽمقل اهلل 

 .«مة يمؾـساءر  ؽ  ، م  ـة يمؾرصمالؽم  

 ا مرهمقفًما ومقومقهًما.وعقػ صمد  : احلؽؿ

 (00591 ،00/233) (ايمؽبغم) دم ايمطػماين هملطمرصمف ،أما اظمرهمق  ايمتخريج:

 ا.ونمغممه (07565) (ايمؽػمى)ايمبقفؼل دم و

 ن: افمؾت وهمقف 

 نمغمه: مؼموك.ومال ايمدارومطـل و ،شؼلم  ايمقيمقد زمـ ايمقيمقد ايمد   األولم:

 ؿ همقف.تؽؾ  ، م  فمبد ايمرمحـ زمـ شمازمت زمـ شمقزمانايمثاكقة: 

 :ي فمـ ازمـ فمباس مـ ؿمريؼكم ىمالمها واه  و  همر   ،وأما اظمقومقف

 (.02119 /00/359) (ايمؽبغم)ايمطػماين دم  األول: أطمرصمفيمطريؼ ا

 وهمقف فمؾتان: 

 ومال أمحد: ال أفمرهمف. ،ػ زمـ فمبد احلؿقدؾ  طم  األولم: 

ع كم: يمقس  .فمبد ايمغػقر أزمق ايمصباح ايمقاؽمطلوايمثاكقة:  ومال يقك زمـ م 

ومال ايمبخاري: و بان: ىمان ممـ يضع احلديث.وومال ازمـ ضم   ضمديثف زمًمء.

 سمرىمقه.
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(، 02828 ،02/082) (ايمؽبغم)أطمرصمف ايمطػماين دم طريؼ ايمثاين: ايم

 .ا( ونمغممه07566وايمبقفؼل دم ايمؽػمى)

 ن: اوهمقف فمؾت

 وهق وعقػ احلديث. ،شغماألولم: ؽمعقد زمـ زم  

 امة إذ هق مديمس.فم  وايمثاكقة: فمـعـة ومتادة زمـ د  

 ريض اهلل فمـف:  زمـ فمامرغم  ؿ  أؽمامة زمـ فم   ضمديث-شمايمًثا

 يمؾرصمال، ـةؽم   اخلتان»: ومال  ايمـبل أن أزمقف، فمـ أؽمامة، زمـ ؾق اظم   أيب فمـ

 .«يمؾـساء مةر  ؽ  م  

 وعقػ. احلؽؿ:

 (.07567) (ايمؽػمى)(، وايمبقفؼل دم 21709أطمرصمف أمحد ) ايمتخريج:

 ػفع  وو   مديمس، أكف فمعم اسمػؼقاجاج زمـ أرؿملة، ومال ايمـقوي: د زمف احل  ر  ػ  سم  

 احلػظ دم زمارفًما وىمان ؾقن،وومؾق ؾمعبة ووشمؼف زمف، يتجقا همؾؿ اجلؿفقر

 . (0)وايمعؾؿ

 همرواه فمعم فمدة أوصمف. ،جاج زمـ أرؿملةوومد اوطرب همقف احل  

 

 

 

                                                      

 .(053/ 0) (وايمؾغات األؽممء هتذيب) (1)

    



 فقهية مقارنة حكم ختان الذكور واإلناث    دراسة حديثية كشف االلتباس ببيان   

 

06   

 

 سمـبقف: 

 مـفا: ،ومد ورد دم ايمباب مجؾة مـ األضماديث أيًضا

 .ضمديث أكس زمـ مايمؽ ريض اهلل فمـف

 .زمـ أيب ؿمايمب ريض اهلل فمـف ضمديث فمقم

واظمجاهقؾ، وال أريد  ، وىمؾفا أضماديث وعقػة مسؾسؾة زمايمضعػاءاونمغممه

 ضمتك ال يؿؾ ايمؼارئ. أهدهاأن 

 ،هماحلاصؾ: أن ىمؾ أضماديث ايمباب ايمقاردة دم تديد طمتان اإلكاث وعقػة

 .ثبت فمـ رؽمقل اهلل ال سم  

سمشؿؾ ايمذىمقر  -األضماديث ايمعامة دم ايمباب األول مـ هذه ايمرؽمايمة يمؽـ 

 واإلكاث.
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 ن.ايمباب ايمثايمث: أومقال ايمػؼفاء دم اخلتا

 اظمذهب احلـػل: -أواًل 

 ومال ايمنطميس:

 يـظر اخلاسمـ أن ذيمؽ همؿـ ،ايمرضورة ألصمؾ ايمعقرة إلم زمايمـظر زملس همال 

 مجؾة مـ وهق ،ـةؽم   اخلتان ألن :سمـظر ىمذيمؽ واخلاهمضة ،اظمقوع ذيمؽ

 ايمـساء ضمؼ دم مةر  ؽ  م   وهق ،سمرىمف يؿؽـ ال ،ايمرصمال ضمؼ دم ايمػطرة

 .(0)اأيًض 

. ممىمدة ـةؽم   اخلتان: -اهلل رمحفؿ-حازمـاأص ومال وري:د  ومال ايمؼ  و

 .زمػرض ويمقس واصمب، إكف: يؼقيمقن راؽمانزمخ   وأصحازمـا

 .همرض: ايمشاهمعل وومال

 فمؾقف اهلل صعم - أكف أوس زمـ ؾمداد فمـ أزمقف فمـ اظمؾق  أيب روى ما: يمـا

 .«ايمـساء دم مةر  ؽ  م   ايمرصمال، دم ـةؽم   اخلتان»: ومال - وؽمؾؿ

  .ايمقاصمب دم مقصمقد وهذا زمف، ىتدؼيمق   وعو   ما ـةايمس  : ومقؾ همنن

 ذمي   وال زمػعؾف اإلكسان ؿدحي   ما يؼتيض ايممم  دم ـةايمس   إؿمالق: ومؾـا

 .ىمذا ـتفوؽم   ،ىمذا اهلل ضر  هم  : ايمػؼفاء يؼقل وهلذا ،:زمؼمىمف

 .ايمبؾقغ ومبؾ ما فمعم كحؿؾف: ومقؾ همنن

 .يبؾغ مل ظمـ (رصمؾ): يؼال وال ،(ايمرصمال) دم ـةؽم   أكف رىم  ذ  : ومؾـا

                                                      

   .(056/ 01) (اظمبسقط) (1)
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 - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم - بكم  ي   أن جيب همؽان ايمبؾقى، زمف سمعؿ مما هذا وألن

 .سمشؼمك همقف األمة افمام   زمقاًكا

 ودم فمؾؿـا أكف يمقس همقف كؼؾ مستػقض داليمة فمعم أكف يمقس زمقاصمب. 

 وألكف يمق ىمان واصمًبا، مل جيب أن كتقاله مـ كػسف ىمايمؼطع دم ايمنومة.

ـا ايمبقل تت ايمع يمؾتطفر ضمتك ال جتتؿع زمؼايو  وألكف و   ؾػة، وما يصؾ ؼ 

هـاك أومؾ مـ ومدر ايمدرهؿ، وإزايمة هذا اظمؼدار مـ ايمـجاؽمة ومد زمقـا أكف 

 مستحب ويمقس زمقاصمب.

ق ـ ا شم ؿ   }زمؼقيمف سمعالم:  اضمتجقا ضم  ب ع   أ ن   إ يم ق ؽ   أ و  ة   اسم  ؾ  قؿ   م 
اه  ر  ـ قًػا إ زم  ا ضم  م  ان   و   ىم 

ـ  
كم   م 

ىم   -سمبا  إزمراهقؿ اهذا يدل فمعم وصمقب . و[023: ايمـحؾ] {اظم  مم  

 .-فمؾقف ايمسالم 

ومؾـا: وىمذيمؽ كؼقل، ويمقس كعؾؿ أن اهلل سمعالم أمره أن خيتتـ زمؾػظ يؼتيض 

 ايمقصمقب أو االؽمتحباب، هماضمتاصمقا إلم كؼؾ دم ذيمؽ.

فمـؽ ؾمعر ايمؽػر،  ؼ  يم  أ  »ومال:  -صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  -ي أكف و  ومايمقا: ر  

 .«ـواطمتت  

 ثبت وصمقزمف زملطمبار اآلضماد.ضمد همقم سمعؿ زمف ايمبؾقى، همال ي  وا ومؾـا: هذا طمػم  

مجع زمقـف وزمكم إزايمة ايمشعر يمقس  فوألكف حمؿقل فمعم االؽمتحباب، زمداليمة أك

 فمعم ؿمريؼ ايمقصمقب.
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ع صمزء صحق  مـ ايمبدن ال يعقد زمعد ومطعف أو خيتتـ ويلمل، همؽان ط  ومايمقا: وم  

 واصمًبا ىمؼطع ايمنومة.

ـا أكف ظما وصمب مل جيز ظمـ وصمب فمؾقف أن يستقهمقف ؾيم  ومؾـا: ايمؼطع دم ايمنومة د  

 ف مـ ذاسمف.ر  تتـ زمـػسف، صار اخلتان ىمؼطع ايمط  وظما صماز أن خي   .مـ كػسف

ػ ايمعقرة ال جيقز، وألن إدطمال األمل فمعم اإلكسان حمرم، همؾقال ش  ومايمقا: ىم  

 ؼمك إال زمقاصمب.ألن ايمقاصمب ال ي   :ؼطعأن ايمؼطع واصمب مل جيز أن ي  

وال يؾ يمغغمه ايمـظر  ، فمقرسمف واصمبؼم  ؽم   ن  زماؿمؾ زماظمراهؼ: همن   ومؾـا: هذا

فمؾقف. وجيقز يمـا أن  اتان واصمبً ان أن خيتـف، ويمقس اخل  ت  إيمقفا، شمؿ صماز يمؾخ  

بطؾ[ زمؽشػ ايمعقرة يمؾطبقب دطمؾ األمل زماخلتان ويمقس زمقاصمب ]فمؾقف، وي  ك  

 .(0)وإن صماز ىمشػ ايمعقرة ألصمؾفا ،أن اظمعاجلة يمقست زمقاصمبة

 اظمذهب اظمايمؽل: -كًقاشما

  ومال ازمـ فمبد ايمػم:

 .(2)وايمـساء لاايمرصم طمتان ايمػطرة مـ :مايمؽ ومال :ايمؼاؽمؿ ازمـ ومال

 إزمراهقؿ ـةؽم   ومـ ،اإلؽمالم رةف  ؿم   همفق اخلتان وأماد(: ومال ازمـ رؾمد: )اجل  

ة  }: يؼقل ضمقث زمايمتزامفا اهلل رم  أ   ايمتل ؾتفوم   - ايمسالم فمؾقف - ؾ  ؿ   م   أ زم قؽ 

ر   قؿ  إ زم 
 ضمكم ايمـاس مـ تـاطمت   ـم   أول هق. مقهاايمتز   :أي[ 78: احلج] {اه 

                                                      

   .(6021/ 02)( ايمتجريد) (1)

 .(60/ 20)( ايمتؿفقد) (2)
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 وفممميـ ئةم   ازمـ وهق: وومقؾ .ؽمـة شممككم ازمـ وهق: ومقؾ. زماخلتان اهلل أمره

 صعم - ايمـبل فمـ امجقعً  األمران وير  . ؽمـة شممككم ذيمؽ زمعد فماش شمؿ .ؽمـة

 .(0)هريرة أيب رواية مـ - وؽمؾؿ فمؾقف اهلل

 ايمذىمقر ضمؼ دم ممىمدة ـةؽم   اخلتان :يقكس ازمـ الومومال ايمؼرادم: 

 .(2)واإلكاث

 وأيب مايمؽ فمـد ممىمدة ـةهمس   لاايمرصم طمتان أما :الكليب ي  ز  ابن ج  ومال 

 .(3)ااسمػاومً  ةبواصم نمغم وهل ،ذىمرها ايمتل ايمػطرة طمصال ىمسائر :ضمـقػة

 اظمذهب ايمشاهمعل: -شمايمًثا

 .(4)ـساءوايم ايمرصمال دم واصمب رضػهم اخلتان أما: اظماوردي ومال

 ىمثغمون ومال وزمف .فمـدكا وايمـساء ايمرصمال فمعم واصمب اخلتان ومال ايمـقوي:

 وأزمق مايمؽ وومال .أمحد أوصمبف وممـ .ايبط  اخل   ضمؽاه ىمذا ،ايمسؾػ مـ

 ،اشمايمثً  اوصمفً  وضمؽك .يمـا اوصمفً  ايمراهمعل وضمؽاه .اجلؿقع ضمؼ دم ـةؽم   :ضمـقػة

 .ؾماذان ايمقصمفان وهذان ،اظمرأة دم ـةوؽم   ،ايمرصمؾ فمعم جيب أكف

ع زمف ط  ووم   ،فمؾقف ايمشاهمعل رمحف اهلل كص يايمذ اظمشفقر ايمصحق  واظمذهب 

 .(0)وديمقؾـا ما ؽمبؼ .أكف واصمب فمعم ايمرصمال وايمـساء -اجلؿفقر

                                                      

 .(447/ 3) (اظمؿفدات اظمؼدمات) (1)

 .(066/ 4) (ايمذطمغمة) (2)

 .(029: ص) (ايمػؼفقة ايمؼقاككم) (3)

 .(431/ 03) (ايمؽبغم احلاوي) (4)
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  اظمذهب احلـبقم: -رازمًعا

 ايمـساء ضمؼ دم مةر  ؽ  وم   ايمرصمال، فمعم همقاصمب اخلتان هملماومال ازمـ ومدامة: 

 . فمؾقفـ زمقاصمب ويمقس

 إذا ايمرصمؾ أن وذيمؽ أؾمد، ايمرصمؾ: أمحد ومال. ايمعؾؿ أهؾ مـ ىمثغم ومقل هذا

 .(2)أهقن واظمرأة ؿ،شم   ما كؼ  ـ  ي   وال رة،ؿ  ايمؽ   فمعم ةال  د  م   اجلؾدة همتؾؽ تتـ،خي   مل

  اظمذهب ايمظاهري: -طمامًسا

 يمؽان صالة يمؽؾ أمؽـ ويمق مستحب، ايمسقاك ومال أزمق حمؿد زمـ ضمزم:

 .(3) األـمػار وومص ةايمعاك وضمؾؼ واخلتان اإلزمط وكتػ أهمضؾ،

 واظمتقؼـ ،ايمقصمقب فمعم يدل صحق  ديمقؾ يؼؿ مل أكف واحلؼ ومال ايمشقىماين: 

 .وكحقه « ...ايمػطرة مـ مخس»: ضمديث دم ىمم ـقةايمس  

 .(4)فمـف االكتؼال يقصمب ما يؼقم أن إلم ـتقؼ  اظم   فمعم ايمقومقف :وايمقاصمب 

 وال ،إيمقف رصمعي   طمػم اخلتان دم يمقس: اظمـذر ازمـومال  وومال ايمشقىماين أيًضا: 

 .(5)عب  ت  سم   ـةؽم  

                                                                                                                                                        

 .(311/ 0) (اظمفذب رشح اظمجؿق ) (1)

 .(64/ 0) (اظمغـل) (2)

 .(423/ 0) (زماآلشمار عم  ح  اظم  ) (3)

 .(046/ 0) (األوؿمار كقؾ) (4)

 .(045/ 0) ايمسازمؼ (5)
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 إلم ايمعؾؿ أهؾ زمعض وذهب .ممىمدة ـةؽم   اخلتان ومال ايمشقخ ازمـ زماز:

 ايمرصمال: ضمؼ دم واصمب: ايمعؾؿ أهؾ مـ ومجافمة فمباس ازمـ ومال ىمم وصمقزمف،

: - مخس ـةايمس   :يعـل – مخس ايمػطرة: »وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـبل يمؼقل

 .«اإلزمط وكتػ ،ايمشارب وومص ،األـماهمر ؿؾ  ووم   ،واالؽمتحداد ،اخلتان

 رجخت   ضمتك رىم  ايمذ   رأس فمعم ايمتل ػةؾ  ايمؼ   ومطع وهق ايمســ، آىمد مـ واخلتان

 اكقن،ت  اخل   يعرهمفا معروهمة ػةؾ  وايمؼ   .ػمزوسم   رىم  ايمذ   فر  ؿم   هل ايمتل ػةش  احل  

 جيقز وال أؽمفؾ، ايمصغر ضمال دم ألهنا أهمضؾ: ايمصغر ضمال دم ؼطعسم  

 دم ىمان وىمؾم يبؾغ، أن ومبؾ ذيمؽ دم اظمبادرة يب زمؾ يبؾغ، أن إلم سملطمغمها

 زمعده، أو ايمسازمع ايمققم دم ايمقالدة أول دم أو ايمروافمة ضمال ودم ايمصغر ضمال

 .ـة ممىمدةوهق ؽم   أؽمفؾ ىمان :أزمؽر ىمان ىمؾم

ـة دم وذهب زمعض أهؾ ايمعؾؿ إلم وصمقب ذيمؽ دم ضمؼ ايمرصمال، واخلتان ؽم   

 .ـ ذيمؽ مـ ايمرصمال أو ايمـساءس  ـ ي   ضمؼ ايمـساء إذا سمقن م  

 .(0)يمؾحديث اظمذىمقر :مم  ألهؾ اإلؽمالم أن ياهمظقا فمعم ذيمؽهمق   

ـة صمال،ايمر ضمؼ دم واصمب أكف: األومقال وأومرب ومال ايمشقخ ازمـ فمثقؿكم:  ؽم 

 . اءسايمـ ضمؼ دم

 مـ رشط إلم سمعقد مصؾحة همقف صمالايمر ضمؼ دم أكف: زمقـفم ػريؼايمت ووصمف

اجلؾدة، همن ن ايمبقل إذا  :ألك ف إ ذا زمؼقت هذه فارةايمط وهل ،الةايمص وطرش

                                                      

 .(50/ 29) (زماز ازمـ همتاوى جمؿق )  (1)
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ع، وصار ؽمببًا دم االضمؼماق وااليمتفاب،  ة زمؼل وجتؿ  ػ  ش  طمرج مـ شم ؼب احل 

س زمذيمؽ. ك، أو فمٌم هذه اجلؾدة طمرج ايمبقل وسمـج  ؾ م تر   وىمذيمؽ ىم 

ؾ   همغاية همائدسمف ،اظمرأة وأما دم ضمؼ ؼؾ ؾ مـ نم  وهذا  -أي: ؾمفقهتا -فاؿتأكف ي 

 .(0)زايمة األذىىممل، ويمقس مـ زماب إؿمؾب 

وايمصالة وايمسالم فمعم رؽمقل  ،احلؿد هلل ومال ؾمقخـا مصطػك زمـ ايمعدوي:

 وزمعد:  ،اهلل 

أت ايمطبقبة أن ايمػتاة تتاج ؼدره ايمطبقبة، همنذا روسم   همختان اإلكاث أمر مباح،

 .(2) واهلل أفمؾؿ .سم رك فهم عؾ، وإن رأت أهنا ال تتاج إيمق إيمقف

  ممموفمقة طمتان األكثك:اإلمجافمات دم

 إزماضمة فمعم قاواسمػؼ ،ابأص همؼد ـفازم ـت  طم   ـم   فمعم أن قاواسمػؼ ومال ازمـ ضمزم: 

 (.3)اءيمؾـس اناخلت

 -كاألكث ضمؼ دم ػاضواخل   ال،ايمرصم ضمؼ دم انتاخل نأ فمعم قااسمػؼ ة:غم  ب  ومال ازمـ ه  

 (.4)و ممم

 .(5)طمالف زمغغم مممو  اظمرأة وطمتان ومال احلاهمظ ازمـ رصمب:

 

                                                      

 .(064/ 0) (اظمستؼـع زاد فمعم اظمؿتع ايمممح)  (1)

 ( ط/ مؽتبة مؽة.88همتقى رومؿ  0/77) (همتاوى ايمػضائقات)  (2)

 .(057: ص) (اإلمجا  مراسمب) (3)

 .(342/ 0) (ايمعؾمء األئؿة اطمتالف) (4)

 .(372/ 0) رصمب الزمـ (ايمباري همت ) (5)
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 اب ايمرازمع: أومقال فمؾمء األزهر، واألؿمباء دم اخلتان.ايمب

 (:هجرية 0368 ؽمـة ؾمعباندم ) خمؾقف حمؿد ضمسـكمومال ايمشقخ: ( 0) 

 هق هؾ ،واألكثك رىم  ايمذ   ـم   يمؽؾ اخلتان ضمؽؿ دم اطمتؾػقا ايمػؼفاء إن 

 ؟زمقاصمب ويمقس ـةؽم   أو ،واصمب

 ضمؼ دم واصمب فأك لمإ -يايمـقو يمإلمام (اظمجؿق ) دم ىمم -ايمشاهمعقة همذهب

 زمف عط  وم   يايمذ ،اظمشفقر ايمصحق  اظمذهب فمـدهؿ وهق ،واألكثك رىم  ايمذ  

 .اجلؿفقر

 ضمؼ دم واصمب أكف إلم -ومدامة الزمـ (لاظمغـ) دم ىمم -احلـازمؾة وذهب

 ىمثغم ومقل وهق .األكثك ضمؼ دم مةر  ؽ  وم   ـةؽم   هق زمؾ زمقاصمب ويمقس ،قرىم  ايمذ  

 . ايمعؾؿ أهؾ مـ

 مـ وهق ،ضمؼفا دم زمقاصمب ويمقس ـةؽم   أكف إلم ةواظمايمؽق احلـػقة وذهب 

 .اإلؽمالم ؾمعار

 ،اواصمبً  يمقس األكثك ػاضطم   أن فمعم ايمعؾؿ أهؾ أىمثر أن ذيمؽ مـ ص  خ  ؾ  همت  

 أصحاب زمعض فمـ اأيًض  يومرو ،واحلـازمؾة واظمايمؽقة احلـػقة ومقل وهق

 ؾمعار وهق ،واصمب رىم  ايمذ   طمتان وأن .اإلشمؿ   فىم  ر  سم   بقصم  ي   همال ،لايمشاهمع

 .واحلـازمؾة ايمشاهمعقة مذهب وهق ،ايمسالم فمؾقف إزمراهقؿ مؾة ومـ ،ظمسؾؿكما
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 فمؾقف درج ىمم( طمتاهنـ) ايمبـات طمػض سمرك دم إشمؿ ال فأك ؿؾ  ع  ي   هذا ـوم  

 (.0)أفمؾؿ سمعالم واهلل .هلـ زمايمـسبة األمؿ مـ ىمثغم

يقكقف  23 -هجرية  0371رمضان )دم  م كصارال  فم  ( ومال ايمشقخ 2)

 (:م 0950

 ؾمعار مـ األكثك طمتان زملن ،زمايمدار مسجؾة همتقى صدرت نأ ؽمبؼ

 وأئؿتفؿ اظمسؾؿكم همؼفاء ىمؾؿة واسمػؼت ايمـبقية، ـةايمس   زمف ردتوو ،اإلؽمالم

 .ـةؽم   أو اواصمبً  ىمقكف دم اطمتالهمفؿ مع ،ممموفمقتف فمعم

 .وصمفتف وووقح ؽمـده  صم  ؼم   يم   ـقتفزمس   ايمؼقل ايمػتقى دم كختار همنكـا 

 زمف واالجتاه اظمرأة دم اجلـيس اظمقؾ سمؾطقػ مـ همقف ما ممموفمقتف دم واحلؽؿة 

 .اكتفك .اظمحؿقد االفمتدال إلم

 (اإلؽمالم يمقاء) جمؾة إيمقف لرمسم   ايمذى ايمؽريؿ يمؾغرض اوتؼقؼً  ايمبقان وظمزيد 

 :يليت ما إلم كضقػ

 جمؿقفمفا دم سمدل ،ىمثغمة أضماديث وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل فمـ د  ر  و   

 :األكثك نطمتا ممموفمقة فمعم

 وهق ،اخلتان مـفا د  وفم   « ...ايمػطرة مـ مخس» :ايمسالم فمؾقف ومقيمف :مـفا 

 .واألكثك رىم  يمؾذ   فمام

                                                      

 .(اآيمق   ايمشامؾة زمؼمومقؿ ،217/ 2) اظمٌمية اإلهمتاء دار همتاوى (1)
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 .«ختتـهمؾق   أؽمؾؿ ـم  » :ايمسالم فمؾقف ومقيمف :ومـفا 

 كساء يا» :ومال ايمسالم فمؾقف أكف فمـف اهلل ريض هريرة أزمق رواه ومـفا ما 

 .« (سمبايمغـ ال :يأ) ـفؽـسم   وال( ـاطمتت   :يأ) ضـاطمتػ   ،األكصار

 .« ايمـساء دم مةر  ؽ  وم   ،ايمرصمال دم ـةؽم   اخلتان» :وضمديث 

 أشمر ويمف ،ايمػطرة حماؽمـ مـ وأكف، األكثك طمتان ممموفمقة يتبكم هذا ومـ 

 .االفمتدال إلم هبا غم  ايمس   دم حمؿقد

 طمتان مضار فمـ ونمغمها (ايمدىمتقر) جمؾة دم مم  ك   مما األؿمباء آراء أما 

 سمصب  ومل فمؾقف، متػؼ لفمؾؿ أؽماس إلم سمستـد ال ،همردية آراء همنهنا ،األكثك

  !!مؼررة كظرية

 كسبة وأن اظمختتـات، يمؾـساء اطمتبار يصؾ مل يممن زملكف معؼمهمقن وهؿ

 .اظمختتـكم نمغم دم مـفا أومؾ ايمرصمال مـ اظمختتـكم دم زمايمنؿمان اإلصازمة

 إلم األكثك طمتان زمعؿؾقة دف  ع  ي   أن إلم زمٌماضمة لرمي   األؿمباء همالء وزمعض 

 ملمقكة ؽمؾقؿة ايمعؿؾقة سمؽقن ضمتك :اجلاهالت اخلاسمـات دون األؿمباء

 .ايمصحقة ايمعقاومب

 وال مستؼرة يمقست -فمالصمفا وؿمرق األمراض دم ايمطبقة ايمـظريات أن فمعم 

 . ايمبحث واؽمتؿرار ايمزمـ مع سمتغغم زمؾ شمازمتة،

 احلؽقؿ شار ايم همقف رأى يايمذ اخلتان اؽمتـؽار دم إيمقفا االؽمتـاد يص  همال

 .اإلكساكقة يمؾػطرة وسمؼقيًم  ضمؽؿة ايمعؾقؿ اخلبغم
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 ػكخي   ومد ما يمـا رف  ظ  سم   ايمزمـ ؿمقل فمعم احلقادث أن بايمتجار   ـات  ؿ  ؾ  فم   وومد 

 !!ؽمــ مـ إيمقف وهداكا أضمؽام مـ يمـا رشفمف همقم ايمشار  ضمؽؿة مـ فمؾقـا

 .(0)ايمرؾماد ؽمبقؾ إلم امجقعً  يقهمؼـا واهلل 

 -هجرية  0410رزمقع األول ) صماد احلؼ احلؼ فمقم صماد( ومال ايمشقخ 3)

 (:م 0980يـاير  29

ق ـ ا شم ؿ   } :سمعالم اهلل ومال ضم  ب ع   أ ن   إ يم ق ؽ   أ و  ة   اسم  ؾ  قؿ   م 
اه  ر  ـ قًػا إ زم  ا ضم  م  ان   و  ـ   ىم 

 م 

كم  
ىم   . [023: ايمـحؾ] {اظم  مم  

 ودم ؼاخلؾ دءزم   ىمتاب دم يايمبخار - فمؾقف متػؼ) ايممميػ احلديث ودم 

 دم - زمراهقؿإ همضائؾ زماب دم ومسؾؿ - االؽمتئذان ىمتاب دم اخلتان زماب

 .«ؽمـة شممككم ازمـ وهق إزمراهقؿ اطمتتـ» :(ايمػضائؾ ىمتاب

 :وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ومال :ومال فمـف اهلل ريض هريرة أزمق وروى

 وكتػ ،واالؽمتحداد ،اخلتان :-ايمػطرة مـ مخس :أو -مخس ايمػطرة»

 (ـةايمس   رشح) ،فمؾقف متػؼ  «األـماهمر وسمؼؾقؿ ،ايمشارب وومص ،اإلزمط

 .اخلتان زماب ( 019 ص 02 ج )ي يمؾبغق

 سمػسغم دم( 284 ص 0 ج) اظمجؿق  دم لايمشاهمع يايمـقو اإلمام ثد  ت    وومد 

 .اخلؾؼة أصؾفا زملن ايمػطرة

                                                      

 .(اآيمق   ايمشامؾة زمؼمومقؿ ،218/ 2) (اظمٌمية اإلهمتاء دار همتاوى)  (1)
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ت  } :سمعالم اهلل ومال ط ر 
ا ايمـ اس   هم ط ر   ايم ت ل اهلل   هم  ق ف  ؾ   ، [31: ايمروم] { فم 

 له :ونمغممها يواظماورد يايمشغماز ؼالهم :احلديث دم سمػسغمها دم ؾػواطمت  

 احلديث دم ايمعؾمء أىمثر همنها: ايبط  اخل   ؽمؾقمن أزمق اإلمام وومال .ايمديـ

 .ـةزمايمس  

 سمػسغم :ومؾت :زمؼقيمف ونمغمها األومقال هذه هد زمعد يايمـقو بؼ  فم   شمؿ 

 ،فمؿر ازمـ فمـ ي(ايمبخار صحق )ل همػ .ايمصقاب هق ةـس  زمايم هـا ايمػطرة

 اإلزمط وكتػ ايمشارب ومص ـةايمس   مـ» :ومال وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـبك فمـ

 .«األـماهمر وسمؼؾقؿ

 ؽمقم ال أطمرى، رواية دم صماء زمم سمػسغمه احلديث نمريب زمف ن  هم   ما وأص 

 .ي(ايمبخار صحق ) دم

 :اخلتان ضمؽؿ دم وهمؼفاؤها اظمذاهب أئؿة ؾػاطمت   وومد

 زماب دم( 001 ص 2  ج) ي يمؾبغق ـةايمس   رشح هامش) ايمؼقؿ ازمـ ؼالهم 

 :(اظمقدود تػة) ىمتازمف دم( اخلتان

 .ذيمؽ دم ايمػؼفاء ؾػاطمت   

 ومايمؽ ،ياألكصار ؽمعقد زمـ ويقك لواألوزافم ورزمقعة لايمشعب همؼال

 مل تتـخي   مل ـم  ) :ومال ضمتك مايمؽ همقف دد  وؾم   .واصمب هق :وأمحد لوايمشاهمع

 ـة،ؽم   أكف مايمؽ فمـ ايمػؼفاء مـ ىمثغم ؾؼ  وك   (دسمفؾمفا ؼبؾسم   ومل إمامتف زجت   

 ويمؽـ .ـةؽم   ايمعؾمء وفمامة مايمؽ فمـد طمتتاناال :فمقاض ايمؼايض ومال ضمتك
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 وايمـدب، ايمػرض زمكم مرسمبة فمعم طؾؼقهناي   همفؿ سمارىمفا، يلشمؿ فمـدهؿ ـةايمس  

 .ـةؽم   هق زمؾ جيب ال :ضمـقػة وأزمق ايمبٌمى احلسـ وومال

 ص 2  ج، )يمؾؿقصقم اظمختار رشح طمتقاراال) ضمـقػة أيب اإلمام همؼف ودم

 ايمػطرة، مـ وهق ـة،ؽم   يمؾرصمال اخلتان إن :(ايمؽراهقة ىمتاب دم (020

 وماسمؾفؿ ،اخلتان سمرك فمعم( زمؾد) مٌم أهؾ اصمتؿع همؾق .مةر  ؽ  م   ويمؾـساء

 .وطمصائصف اإلؽمالم ؾمعائر مـ ألكف :اإلمام

 ىمحؽؿف -اءوايمـس يمؾرصمال اخلتان ضمؽؿ دم مايمؽ اإلمام همؼف دم واظمشفقر

 .ضمـقػة أيب اإلمام همؼف دم

 ورشضمف ييمؾشغماز اظمفذب مـ (297 ص 0  ج) لايمشاهمع اإلمام ؼفوهم   

 .وايمـساء ايمرصمال فمعم واصمب اخلتان نأ :(ييمؾـقو اظمجؿق 

 ايمممح مع(  71 ص 0  ج) ومدامة الزمـ لاظمغـ) ضمـبؾ زمـ أمحد اإلمام ؼفوهم  

 ويمقس ايمـساء ضمؼ دم مةر  ؽ  وم   ،ايمرصمال فمعم واضمب اخلتان إن :(ايمؽبغم

 .وايمـساء ايمرصمال فمعم واصمب أكف فمـف أطمرى رواية ودم .فمؾقفـ زمقاصمب

 . لايمشاهمع اإلمام ىمؿذهب
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  ج ،)احلـبقم ةغم  ب  ه   زمـ يمقحقك ،ايمصحاح معاين فمـ همصاحاإل) هذه وطمالصة

 ايمرصمال ضمؼ دم اخلتان أن فمعم اسمػؼقا ايمػؼفاء نأ -األومقال( (216 ص 0

 .مممو  -اإلكاث ضمؼ دم ػاضواخل  

 :وصمقزمف دم اطمتؾػقا شمؿ

 زمقاصمب ويمقس ،ضمؼفم دم مسـقن هق :ومايمؽ ضمـقػة أزمق اإلمامان همؼال 

  .سمارىمف زمؼمىمف يلشمؿ ويمؽـ ،همرض وصمقب

  .واإلكاث ايمذىمقر فمعم همرض هق :لايمشاهمع اإلمام وومال

 ،روايتان فمـف ايمـساء ودم .ايمرصمال ضمؼ دم واصمب هق :أمحد اإلمام وومال

 .صمقبايمق أـمفرمها

 سمـؽشػ زمحقث ػة،ش  احل   لغطسم   لايمت اجلؾدة عط  وم   :ايمرصمال ؾملن دم واخلتان

 .ىمؾفا ػةش  احل  

 ومطعفا دم مبايمغة دون ،ايمبقل رجخم   همقق لايمت اجلؾدة عط  وم   :ايمـساء ؾملن وذم

 .(اػاًو طم  ) :هلـ زمايمـسبة لؿوؽم   اؽمتئصاهلا، ودون

 ريض فمطقة مأ زمحديث ايمـساء ممموفمقة طمػاض فمعم ايمػؼفاء دلاؽمت   وومد 

 فمؾقف اهلل صعم لايمـب هلا همؼال زماظمديـة، تـخت   ىماكت امرأة إن :ومايمت فمـفا اهلل

 .« يمؾقصمف وأهى يمؾزوج أضمظك ذيمؽ همنن :لـفؽسم   ال» :وؽمؾؿ
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  :سمؼقل أطمرى رواية دم اًل ػص  م   ذيمؽ وصماء

 ،ياجلقار زمختان رهمتفم   وومد ضمبقبة، أم همقفـ ىمان ،ايمـساء هاصمر فمـدما إكف)

 يايمذ هؾ ،ضمبقبة أم يا» :هلا ومال وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ارآه همؾم

 .«؟ايمققم يدك دم هق كيد دم ىمان

 .فمـف همتـفاين اضمرامً  يؽقن أن إال اهلل، رؽمقل يا ،كعؿ :همؼايمت

 ضمتك لمـ همادين، ضمالل هق زمؾ» :وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل همؼال

 .«ؽأفمؾؿ

 أرشق همنكف :لـفؽسم   همال همعؾت   كت  أ إذا ضمبقبة، أم يا» :همؼال ،مـف همدكت 

 .«يمؾزوج وأضمظك يمؾقصمف

 .واخلػض ايمؼطع دم لسمبايمغ ال :(لـفؽسم   ال) ومعـك 

 صعم ايمرؽمقل أن ،فمـف اهلل ريض هريرة أزمق رواه يايمذ احلديث هذا هويمىمد 

 ـفؽـسم   وال( تـاطمت   :يأ) ضـاطمتػ   ،األكصار كساء يا» :ومال وؽمؾؿ فمؾقف اهلل

 .« (ػاضاخل دم سمبايمغـ الي: أ)

( 003 ص 0 ج ) ،اينيمؾشقىم األوؿمار كقؾ) امرهمقفمً  صماء احلديث وهذا 

 .فمـفم اهلل ريض ،فمؿر زمـ اهلل فمبد فمـ أطمرى زمرواية

 طمتان إلم وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمرؽمقل دفمقة ؿؾت   ونمغمها ايمروايات وهذه

 .االؽمتئصال فمـ وهنقف ايمـساء
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 اهلل صعم همؼال ،ايمؽؾؿ صمقامع أويت ضمقث وإفمجاز، إجياز دم هذا ؾؾ  فم   وومد

 . «يمؾزوج وأضمظك يمؾقصمف أرشق همنكف» :وؽمؾؿ فمؾقف

 رم  همل   ،ايمػتاة فمـد اجلـيس احلس مقزان يمضبط هق إكم يايمـبق ايمتقصمقف وهذا

 فمعم واإلزمؼاء ،االؾمتفاء يمضبط :ايمبقل رجخم   يعؾق يايمذ اجلزء زمخػض

 هذا رمصد إزمادة فمـ كوهن    أزواصمفـ، مع واؽمتؿتافمفـ ايمـساء يمذات

 ب  ي   ومل واؽمتئصايمف، احلس
 وفمدم االؽمتفتار إلم همقدهمعفا طمػض دون فاؼ 

 .اإلشمارة فمـد كػسفا دم ايمتحؽؿ فمعم ايمؼدرة

 فمعم ايمػؼفاء أومقال ومـ ايمممفمقة ايمـصقص مـ اظمستػاد ىمان ،ذيمؽ ىمان ظما

 مـ وايمـساء يمؾرصمال اخلتان أن -فوايمػؼ ـةايمس   ىمتب دم وايمثازمت بكم  اظم   ايمـحق

 ما فمعم ،هبا االيمتزام فمعم وضمث ،اإلؽمالم إيمقفا دفما لايمت ايمػطرة صػات

 دم وسمعبغمه اخلتان، ىمقػقة وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل سمعؾقؿ إيمقف يشغم

 .طمتاهنـ دم اظمطؾقب ايمؼدر فمعم يدل مما زماخلػض، ايمروايات زمعض

 طمتان دم فمام « ...ايمػطرة مـ مخس» ضمديث إن :يايمبقضاو اإلمام ومال

 .واألكثك رىم  ايمذ  

 ايمػطرة سمػسغم إن :(003 ص 0  ج) (األوؿمار كقؾ) دم ايمشقىماين وومال 

 .واظمـدوب وايمقاصمب يمؾػرض ؾةؼازم  اظم   االصطالضمقة ـةايمس   زمف يراد ال ـةزمايمس  

 يمسان دم (ـةايمس  ) يمػظ ألن :اإلؽمالم ؿمريؼة :يأ ايمطريؼ، هبا يراد وإكم 

 .األصقيمقكم اصطالح دم ـةايمس   مـ أفمؿ ايمشار 
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 مـ وايمـساء يمؾرصمال اخلتان أن فمعم اظمذاهب همؼفاء ىمؾؿة اسمػؼت هـا ومـ

 .حمؿقد أمر وأكف وؾمعائره، اإلؽمالم همطرة

 زمكم لايمت ىمتبفؿ مـ ؿمايمعـا همقم -اظمسؾؿكم همؼفاء مـ أضمد فمـ ـؼؾي   ومل 

 إرضاره أو صمقازه فمدم أو ايمـساء، أو يمؾرصمال اخلتان زمؿـع ايمؼقل - أيديـا

 ألم وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمرؽمقل ؿفؾ  فم   يايمذ ايمقصمف فمعم سمؿ هق إذا زماألكثك،

  .اآكػً  اظمـؼقيمة ايمرواية دم ،ضمبقبة

 يؽقن همقؽاد مة،ر  ؽ  وم   ـةوؽم   واصمب زمكم ؿفؽ  ضم   وصػ دم االطمتالف أما

 .ؿؽ  احل   تتف يـدرج يايمذ االصطالح دم ااطمتالهمً 

( 020 ص2   ج ،اظمختار رشح االطمتقار) همؼف دم ؼؾك   ما هذا إلم يشغم

 اخلتان، سمرك فمعم)زمؾد(  مٌم أهؾ اصمتؿع يمق أكف مـ ،ضمـقػة أيب اإلمام

 .وطمصائصف اإلؽمالم ؾمعائر مـ ألكف( األمر ورم) اإلمام وماسمؾفؿ

 وومد إزمراهقؿ، مؾة اسمبا  هق اخلتان سممميع مصدر أن اأيًض  يمقفإ يشغم ىمم

 مـ وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمرؽمقل فمده شمؿ رشيعتف، مـ اخلتان وىمان تـ،اطمت  

 ؽمبؼ ضمسبم - ايمشقىماين زمف همنها زمم سمػسغمها إلم مقؾوأ   ايمػطرة، طمصال

 صماء وىمم وطمصائصف، ؾمعائره ومـ اإلؽمالم ؿمريؼة له لايمت ـةايمس   زملهنا -

 .احلـػقكم همؼف دم
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 اإلؽمالم همطرة مـ فمـف اظمسئقل ايمبـات طمتان أن سمؼدم مما اؽمتبان ومد وإذ

 ال همنكف وؽمؾؿ، فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ـفق  زم   يايمذ ايمقصمف فمعم وؿمريؼتف

 ايمطب ألن :اؿمبقبً  ىمان ويمق نمغمه ومقل إلم وسمعؾقؿف سمقصمقفف ؼمكي   أن يص 

 .دائًم  وكظرياسمف كظرسمف سمتحرك متطقر، وايمعؾؿ ،فمؾؿ

 :خمتؾػ مراأل هذا دم األؿمباء ومقل أن كجد ويمذيمؽ 

  .ايمـساء طمتان سمرك يرى ـم   ؿـفؿهم 

 دم ؽمقم ال ،اجلـس إشمارة مـ اىمثغمً  هيذب هذا فألك :طمتاهنـ يرون وآطمرون

 .ايمػتاة ضمقاة مراضمؾ أطمطر له لايمت اظمراهؼة ؽمـ

 -مةر  ؽ  م   زملكف ايمـساء طمتان دم ايممميػ احلديث روايات زمعض سمعبغم ويمعؾ 

 اإلهمرازات سمؾؽ يؼطع أكف همقق يمؾعػة، ؿمريؼ كفإ ايمصقن، همقف أن إلم ديـاهي  

 وايمتعرض ايمتـاؽمؾ، ومقوع ايمبقل رىجم ايمتفازمات إلم يسممد لايمت ايمدهـقة

  .اخلبقثة يمألمراض زمذيمؽ

 .ايمـساء خلتان اظمميدون األؿمباء ومايمف ما هذا

 مراهؼتفا ودم صغرها مـ سمـشل -اخلتان فمـ ضر  ع  سم   لايمت ايمػتاة أن وأواهمقا

 .ايمطبع ؽمقئة اظمزاج ضمادة

 زمؾ وسمزاضمؿ، سمداطمؾ مـ ،فمٌمكا دم إيمقف رصكا ما يمـا يصقره ومد أمر وهذا 

 ختػك ال لايمت وايمزضمام اظمالصؼة جماالت دم ،وايمـساء ايمرصمال زمكم وسمالضمؿ

 .أضمد فمعم
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 مع - هبا يسممد فمديدة ظمثغمات يمتعروت ،زماالطمتتان ايمػتاة ؿؼ  سم   مل همؾق 

 إلم - همقف ايمضقازمط واكؽمش ايمعٌم، ضمقاة هبا سمذطمر أطمرى مقصمبات

 .وايمػساد االكحراف

 ؟ارشفمً  اخلتان وومت همم ،ذيمؽ ىمان وإذا

  :اخلتان وومت دم ايمػؼفاء ؾػاطمت   

 :وومقؾ .افممًم  :وومقؾ .ؽمـكم سمسع زمؾغ إذا :وومقؾ .ايمطػؾ يبؾغ ضمتك :همؼقؾ

 .(ايمسازمؼة اظمراصمع) .همال وإال ،اخلتان أمل يطقؼ ىمان متك

 وومت زمتحديد ـةايمس   مـ صحق  رصي  كص در  ي   مل أكف هذا مـ وايمظاهر 

 همؼد - صبقة أو اصبق   - قالدةايم زمعد ايمطػؾ أمر يمقرم مؼموك وأكف يمؾختان،

 ،فمـفم اهلل ريض واحلسكم احلسـ طمتـ وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم لايمـب أن ورد

 .والدسمقفم مـ ايمسازمع يقم

 .ومصؾحتف اظمختقن ؿماومة زمؿرافماة ،يمؾقرم ايمقومت تديد أمر ضػق  همق   

 اإلؽمالم ؽمــ مـ ايمبـات طمتان أن زمان ومد ايمسمال واومعة لهمػ ،ذيمؽ ىمان ظما

 طمتاهنـ فمعم احلرص جيب زمؾ أضمد، زمؼقل إمهاهلم ليـبغ ال ،فوؿمريؼت

 ضمبقبة، ألم وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ؿفؾ  فم   يايمذ وايمقصػ زمايمطريؼ

 ضمرام هق هؾ: )ايمرؽمقل مع ضمقارها ضمكم ومايمت زمم كسؼمؾمد هذا دم ويمعؾـا

 :-األمكم ايمصادق وهق -وايمسالم ايمصالة فمؾقف صمقازمف همؽان ؟(فمـف همتـفاين

 . «ضمالل هق زمؾ»
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 ي    ال ايماليت اخلاسمـات فمـ ايمبعد ليـبغ ،هـايمؽ ما ىمؾ 
 ،ايمعؿؾ هذا ـس 

 .اظمممو  ايمقصمف هذا فمعم اخلتان ىر  جي    أن بجيو

 ومقهلؿ يصؾ مل ،األؿمباء مـ أهمراد أو همرد ؼقلزم اإلؽمالم إيمقف دفما ما ؼمكي   وال

 مـ ىمبغم ركػ طمايمػفؿ زمؾ ،لايمتجريب ايمقاومع أو ايمعؾؿقة احلؼقؼة مرسمبة إلم

 وهمقائده ايمصحقة دوافمقف يمف اإلؽمالم زمف رم  أ   ما زملن وومطعقا ،اأيًض  األؿمباء

 .اوصمسدي   اكػسق   اجلؿة

  ورش    ،أمقرهؿ وأويمقاء آزمائفؿ إلم ايمصغار أمر ؽمبحاكف اهلل ؾىم  و   وومد ،هذا

 .وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل يمسان فمعم ـفق  وزم   ايمديـ هلؿ

 دم صماء ما كحق فمعم ،إيمقف ىمؾتو   لايمت يمألماكة امضقعً  ىمان ،فمـف ضر  فم  أ   ـهمؿ  

 فمؾقف اسمػؼ همقم اظمسؾؿ زاد) ومسؾؿ يايمبخار روى همقم ،ايممميػ احلديث

 فمـ ،فمـفم اهلل ريض فمؿر ازمـ فمـ :(312 ص 0  ج ،ومسؾؿ يايمبخار

 فمـ مسئقل وىمؾؽؿ ،را    ىمؾؽؿ» :ومال وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل

 وهق أهؾف دم را    وايمرصمؾ، رفمقتف فمـ مسئقل هقو را    هماإلمام ،رفمقتف

 رفمقتفا، فمـ مسئقيمة لوه زوصمفا زمقت دم رافمقة واظمرأة ،رفمقتف فمـ مسئقل

 أزمقف مال دم را    وايمرصمؾ رفمقتف، فمـ مسئقل وهق ؽمقده مال دم را    واخلادم

 واهلل. «رفمقتف فمـ مسئقل وىمؾؽؿ را    همؽؾؽؿ رفمقتف، فمـ مسئقل وهق

 (.0)أفمؾؿ وسمعالم ؽمبحاكف

                                                      

 .(اآيمق   ايمشامؾة ومقؿزمؼم ،219/ 2) (اظمٌمية اإلهمتاء دار همتاوى)  (1)
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 رمحف اهلل: ،(  ومال ايمشقخ فمطقة صؼر4)

 زمديمقؾ اإلؽمالم دم مطؾقب واخلتان وايمـساء، ايمرصمال ضمؼ دم ـةؽم   اخلتان

 وسمؼؾقؿ ، واالؽمتحداد ، اخلتان:  ايمػطرة مـ مخس»:  مسؾؿ ضمديث

 .«ايمشارب وومص ، اإلزمط وكتػ األـماهمر،

 .اإلؽمالم هملومره ايمعرب، فمـد امقصمقدً  ىمان ايمبـات وطمتان  

 وصمب همؼد ،اخلتاكان ايمتؼك إذا» :ضمديث ذيمؽ فمعم يدل ما أومقى ـوم   

. . .  أضمؽام زمشلكف وعتوو   ، امقصمقدً  ىمان اظمرأة همختان ...  «ؾس  ايمغ  

  .همقف اظمبايمغة زمعدم وصقة هـاك وىماكت

 .يمؾرصمؾ بضم  وأ   ،يمؾؿرأة أضمظك ايمبـت طمتان إن :يمؾزوج وأومقل 

 ايمسـكم مئات مرت وومد. .  .همقف اظمبايمغة دم هق إكم رضره دم األؿمباء وىمالم 

 (.0) ؾمؽقى دون سمر  ي   وهق

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .ايمدىمتقرة مريؿ إزمراهقؿ هـدي /سمليمقػ (06: ص) (واألؿمباء ايممميعة فمؾمء زمكم اإلكاث طمتان)  (1)
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 .(امجعة، وسمعؾقؼل فمؾقف ايمدىمتقر فمقم /)همتقى مػتل مٌم األؽمبؼ( 5)

مـعف ضمرام، همم  دل ضمقل مقوق  طمتان اإلكاث، وأنر اجلث  وومد ؽمئؾ: ىم  

  ضمؼقؼة األمر؟

  مجعة: ايمدىمتقر فمقم هملصماب 

ومضقة ديـقة سمعبدية  قة )طمتان اإلكاث( يمقستأن ومض ؿ أواًل ؾ  ع  ))فمؾقـا أن ك   

 .(0) بقؾ مقروث ايمعاداتـ وم  م   :أي ،دم أصؾفا، وإكم هل ومضقة فمادية

واكتممت هذه ايمعادة زمكم دول ضمقض ايمـقؾ ومديًم، همؽان اظمٌميقن  

 .خيتـقن اإلكاث -ايمؼدماء ونمغمهؿ مـ ايمشعقب دم ضمقض ايمـقؾ

دم اظمديـة  ىمم ىمان ايمـبل وومد اكتؼؾت هذه ايمعادة إلم زمعض ايمعرب،  

 .تممةعادة مــقرة، أما دم مؽة همؾؿ سمؽـ هذه ايماظم

إلم اظمديـة ووصمد أن هذه ايمعادة هـاك  ل  ويمذيمؽ فمـدما ذهب ايمـب

دم ضمديث  ىمم :ؽ دم اخلتانف  ـ  ـ ختتـ اإلكاث زملال سم  كص  م  ، مستؼرة فمـدهؿ

                                                      

 ،زمؾ هل ومضقة ديـقة، اسمػؼت ىمؾؿة ايمعؾمء فمعم ممموفمقتفا، واؽمتحبفا مجفقرهؿ :أمحد()ومؾت   (1)

 .وأوصمبفا زمعضفؿ

 !!أمر زماؿمؾ -همايمؼطع هؽذا زملهنا فمادة ال فمالومة هلا زمايممم  
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ال »:  ل هلا ايمـبلهمؼا ،اكت ختتـ زماظمديـةىمامرأة  أم فمطقة األكصارية: أن

 .(0) «ب إلم ايمبعؾضم  همنن ذيمؽ أضمظك يمؾؿرأة، وأ   :ـفؽلسم  

 :فمعم أرزمع مراضمؾ -واخلتان ىمم يصػف األؿمباء دم فمٌمكا احلديث

ـص  هبا األؿمباء فمـد ايمتل ي   ،األولم مـفا: كق  مـ أكقا  فمؿؾقات ايمتجؿقؾ 

 .اخلتان دم مػفقم اظمسؾؿكم هق وهذا ،احلاصمة إيمقفا

إال أهنا دم  ،نن اؾمتفر أن اؽمؿفا طمتان فمـد األؿمباءهم ،اضمؾ األطمرىأما اظمر 

د فمدواًكا دم مػفقم ايممم  ايممميػ: ظما همقفا مـ ايمتجـل فمعم ع  ضمؼقؼتفا سم  

هذا ايمعدوان يستقصمب فمضق مـ أىمثر األفمضاء ضمساؽمقة، ضمتك إن 

دم ة ايمـػس( إذا أدى إلم إهمساده، ىمم هق مؼرر ي  ة ايمؽامؾة )ىمد  ي  ايمعؼقزمة وايمد  

 أضمؽام ايممميعة ايمغراء.

لم زمنـمفار اظمسؾؽ و  ـة ايمػعؾقة أ  ، وايمس  (2)أكف طمتـ زمـاسمف د فمـف ر  ومل ي  

د كص رشفمل صحق  رصي  يلمر ر  كف مل ي  إايمؼقيؿ دم سمؾؽ ايمؼضقة: ضمقث 

 .(3)اظمسؾؿكم زملن خيتـقا زمـاهتؿ

                                                      

ن ايمـبل صعم اهلل فمؾقف إ :ؼقلي، واآلن (فمادة مـ ومبقؾ مقروث ايمعادات) :لاومبؾ أؽمطر وم :أمحد()ومؾت (1)

 ؟!همم هذا ايمتـاومض .ؿ اظمرأة ايمتل ختتـ ىمقػ سمصـعؾ  زمؾ فم   ،وؽمؾؿ أومرها

 ثبت.ومر زملن اخلػم وعقػ ال ي  فمعم ايمرنمؿ مـ أكـل أ   :)ومؾت(

مـا أن كـظر ز  د أيًضا أكف مل خيتـفـ، همؾ  ر  ومل ي   ،طمتـفـصعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أكف د زمسـد صحق  ر  مل ي    (2)

 ر دم ايمباب.طم  يمـصقص أ  

 ىمم صماء دم اخلػم. (ايمـساء ؾمؼائؼ ايمرصمال) : إذاألديمة ايمعامة سمشؿؾ ايمذىمقر واإلكاث  (3)
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ع همؽان اؽمتؿرار سمؾؽ ايمعادة مـ زماب اظمباح فمـد فمدم ـمفقر األرضار، أما م 

 ،ـمفقر سمؾؽ األرضار ايمبايمغة ايمتل ومد سمصؾ إلم اظمقت، زمم ومرره أهؾ ايمطب

وضمدوث سمؾؽ األرضار ومد سمؽقن الطمتالف ايمزمان  !لمو  همقؽقن مـعف أ  

 .وايمغذاء واهلقاء، أو يمغغم ذيمؽ مـ األؽمباب

ؿ احلضاري دم ف  زمؿـتفك ايمػ   -وومد سمعامؾ اظمسؾؿقن مع هذا ايمقاومع اجلديد 

 ألطمالومل.كظامفؿ ايمؼاكقين وا

ـ فمـ هذه وزمنيمؼاء كظرة إلم ايمتطقر ايمؼاكقين وايمتمميعل دم مٌم ـ مثاًل 

أول كص صدر دم مٌم ضمقل طمتان اإلكاث هق ايمؼرار  ايمؼضقة، همـجد أن

 .(0959يمعام  74رومؿ ) ،ايمقزاري

( 05)ويتضؿـ هذا ايمؼرار دم مادسمف األولم ىمشًػا زملؽممء جلـة مؽقكة مـ 

 /مـ زمقـفؿ وىمقؾ وزارة ايمصحة ،اظمسؾؿكمفمضًقا مـ رصمال ايمديـ وايمطب 

                                                                                                                                                        

 :ومـ ايمـصقص ايمعامة

  .«ؾس  وصمب ايمغ  همؼد  ،إذا مس اخلتان اخلتان» :ومقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 

  .ر مـفا اخلتانىم  وذ   « ايمػطرة مخس...»: صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وومقيمف

 .«اًل ر  راة نم  فمون يقم ايمؼقامة ضمػاة مم  ت   »وومقيمف: 

 ب.ضم  همؾغمصمعفا ايمؼارئ إذا أ   ،وومد سمؼدم ذىمر هذه األديمة دم هذا ايمؽتاب
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ضمسـ ملمقن، ومػتل ايمديار  /مصطػك فمبد اخلايمؼ، ومػتل ايمديار اظمٌمية

 ضمسـكم حمؿد خمؾقف.  /اظمٌمية ؽمازمًؼا

 سمؾؽ ايمؾجـة ومررت ما يقم: وصماء دم اظمادة ايمثاكقة أن

خلتان م زمتاسًما فمعم نمغم األؿمباء ايمؼقام زمعؿؾقة اخلتان، وأن يؽقن ار  ي    ف*  أك

 ظمـ أراد. ،صمزئق ا ال ىمؾق ا

صات زمايمؼقام زملي فمؿؾ صمراضمل، ومـف طمتان رطم  ح يمؾدايات اظم  ٌم   * نمغم م  

 اإلكاث.

ؽمقاء  ،* اخلتان زمايمطريؼة اظمتبعة اآلن يمف رضر صحل وكػيس فمعم اإلكاث

 ومبؾ ايمزواج أو زمعده.

 وسمسببت دم سمؾؽ األرضار ايمبايمغة زمصحة ،وفمـدما ىمثرت ضماالت اخلتان

 8/7/0996)ا زمتاريخ زاري  اإلكاث: أصدر وزير ايمصحة اظمٌمي ومراًرا و

 ايمذي يؼقل: ( 0996يمسـة  260ايمؼرار رومؿ 

ؽمقاء زماظمستشػقات أو ايمعقادات  ،ر إصمراء فمؿؾقات اخلتان يمإلكاثظ  ي   )

وقة همؼط وايمتل ر  سؿ  زمنصمرائفا إال دم احلاالت اظم  وال ي   ،ايمعامة أو اخلاصة

ري  
ـاء فمعم اومؼماح ايمطبقب وزم   ،اض ايمـساء وايمقالدة زماظمستشػكها ومسؿ أمرؼ 

 .(اظمعايمج

د خمايمػة ع  أن هذا ايمؼرار ي   -ويمؼد ـمـ زمعض اظمسؾؿكم ممـ مل يتسع أهمؼفؿ

 !!ؽمتقر اظمٌمييمؾد ايمؾمميعة اإلؽمالمقة، وزمايمتارم همقعتػم خمايمػً 



 فقهية مقارنة حكم ختان الذكور واإلناث    دراسة حديثية كشف االلتباس ببيان   

 

42   

 

 ر  ىم  ايمؼضاء اإلداري، وذ   همؼامقا زمرهمع دفمقى ومضائقة يمدى حمؽؿة 
 ت 

 حؽؿة دم ضمقثقات ضمؽؿفا ما كصف: اظم

وطمؾصت حمؽؿة ايمؼضاء اإلداري إلم أن اظمستػاد مـ اؽمتعراض اآلراء )

ا  أن ايممميعة اإلؽمالمقة مل سمتضؿـ ضمؽًم هماصاًل  -ايمػؼفقة اظمتؼدمة أو كص 

ضمؽام ايمتل وردت دم ؿ همنن األـ شم  ومطعق ا يقصمب طمتان اإلكاث أو يظره، وم  

 .فا ـمـقةهذا ايمشلن ىمؾ

ع أيًضا فمعم رأي واضمد، وإكم ذهب ايمبعض إلم أن ؿ  ث إن ايمطب مل جي   وضمق 

ؼ ح  ؾ  ذهب ايمبعض اآلطمر إلم أكف ي   زمقـم .طمتان اإلكاث يؼؼ مصؾحة ؿمبقة

 .هبـ أؾمد األرضار ايمـػسقة وايمطبقة

د همقفا كص رشفمل ومطعل ر   األمر أن يـظؿ األمقر ايمتل مل ي  رموضمقث إن يمق 

د همقفا إمجا ، وىمذيمؽ اظمسائؾ اخلالهمقة ر  ومل ي   ،فـة رؽمقيمدم ىمتاب اهلل أو ؽم  

ايمتل مل يستؼر همقفا ايمػؼف فمعم رأي واضمد. وزمصػة فمامة مجقع اظمسائؾ ايمتل 

 .جيقز همقفا االصمتفاد

هًما ستفد  وأن مسؾؽ ورم األمر دم ذيمؽ يمقس مطؾًؼا، وإكم جيب أن يؽقن م   

ر فمـفؿ زمم ال زمتـظقؿف سمؾؽ اظمسائؾ تؼقؼ مصؾحة فمامة يمؾـاس أو رهمع رض

ؽًم ومطعق ا ا رشفمق ا وال يعاكد ضم   .(يـاهض كص 

ال يؿؽـ افمتبار (  زملكف 0997ؽمـة )وصماء ومرار حمؽؿة ايمؼضاء اإلداري 

ؿماظما أن اخلتان فمؿؾ صمراضمل طمؾت أضمؽام )ومرار ايمقزير خمايمًػا يمؾدؽمتقر. و



 فقهية مقارنة حكم ختان الذكور واإلناث    دراسة حديثية كشف االلتباس ببيان   

 

43   

 

زمغغم ومصد ايمعالج.  ايممميعة اإلؽمالمقة مـ ضمؽؿ يقصمبف، هماألصؾ أال يتؿ

اهم ري دون سمقاهمر ؽمبب اإلزماضمة ىماكت ؿمبقعتفا وصمسامتفا ايمتل جت   اجلراضمة أي 

ايمتزاًما زماألصؾ ايمعام  :ًما رشفًما ووماكقًكار  حم   سمعتػم همعاًل  -زممموؿمف ىمامؾة

جتريؿ ىمؾ همعؾ مل يبحف دم ؽمالمة صمسؿف، و ،ايمذي يؼقم فمؾقف ضمؼ اإلكسان

 .(ي إلم اظمساس هبذه ايمسالمةاظممم  يمد

همفل ال ختتـ  ،ظمٌم، أما أنمؾب ايمدول اإلؽمالمقة األطمرى هذا زمايمـسبة

 .ايمـساء، ىمم هق احلال دم اظمؿؾؽة ايمعرزمقة ايمسعقدية مثاًل 

ؿ دم ف  ويمعؾ هذا ايمرد اظمقصمز فمعم سمؾؽ ايمشبفة ومد أزال ايمؾبس، وصح  ايمػ   

 !ستخدم يمإلكصافستخدم يمؾدفماية أىمثر ما سم  ؾؽ ايمؼضقة ايمتل سم  سم

، واهلل (0)مل خيتـ زمـاسمف ايمؽرام فمؾقفـ ايمسالم  همنن ايمـبل ،وفمعم ىمؾ ضمال 

 (.2)سمعالم أفمعم وأفمؾؿ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 ؿـا أكف طمتـ زمـاسمف.ؾ  د صحق  همقم فم  د زمسـر  مل ي   :ايمؼطع هبذا يتاج إلم مستـد، وإكم يؼال  (1)

 (.22( ايمسمال رومؿ )0/90ىمتاب )ايمبقان ظما يشغؾ األذهان( )  (2)
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 :ختان اإلناثرأي بعض أهل التخصص في الطب في 

طمتان اإلكاث زمكم فمؾمء ايممميعة ) وأكؼؾ هذه ايمقرومات مـ ىمتاب

يممميعة  زمؼسؿ اة درؽم  اظم   ،ايمدىمتقرة مريؿ إزمراهقؿ هـدي /سمليمقػ (واألؿمباء

 . زمجامعة ايمؼاهرة ،ىمؾقة دار ايمعؾقم ،اإلؽمالمقة

 سمؼقل ايمدىمتقرة:

 :اكؼسؿ األؿمباء إلم همريؼكم))

أكف وار ، والزمد مـ اإلومال   ـ يرىض خلتان اإلكاث ، وم  عار  األول : اظم  

 .فمـف

  ومـ همالء :

( 260 )رومؿ اأصدر ومرارً  يايمذ ،وزير ايمصحة ،مال  * ايمدىمتقر إؽممفمقؾ ؽم  

 ( .009) (م8/7/0996 ) زمتاريخ ،ازمؿـعف هنائق  

كاصػ ،  لضمػـ وايمدىمتقرة ىمقىمبإؽممفمقؾ ،  ي* ومـفؿ ايمدىمتقر رؾمد

 .ي، وايمدىمتقر يقك ايمرطماو يزمدراو يومـفؿ ايمدىمتقر محد

ث فمـ أرضار اخلتان د  ت    يايمذ ،ي* ومـ همالء ايمدىمتقر حمؿد احلديد

 :ومالـة ، شمؿ اإلؽمالم وأديمتف مـ ايمس   زمحمس ؾمديد، شمؿ تدث فمـ اخلتان دم

زمعض  فمـ وصمقب طمتان اظمرأة دم حمارضيت ف دموهذا فمكم ما أوردسم   ) 

ه أو ػم  يمؽ   امستفجـً  -أو ايمشػران (ايمبظر)يؽقن همقفا  لايمت ،احلاالت ايمشاذة

 (.ظف ، همنن ذيمؽ والؾمؽ أىمرم هلا وأمجؾ وأومقم مـ ايمـاضمقة اجلـسقةؾ  نم  
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األكثك  إكف دم :نوأهنؿ يؼقيمق ،ث فمـ اطمتالف ايمػؼفاء همقفد  شمؿ زمعد أن ت    

 ومال : ،أفمعم همرج اظمرأة دم ليؽقن زمؼطع أدكك صمزء مـ اجلؾدة ايمت

هذا  أن أؽمقومف إيمقؽؿ دم هذا ما اؽمتطعت   ،اوهذا ما اسمػؼـا فمؾقف ؿمبق   )

ايمغامض  ؾ أن أىمقن ومد وهمقت ايمبحث ضمؼف، وأزمـت  اظمقوق  اخلطغم، وآم  

 ر  جم   أو فمقم   همقف، همتستطقعقن أن سمبـقا ضمؽؿؽؿ رم
يـ فمـ اهلقى، ونمغم د 

ف ، زمؾ إلم احلؽؿ ايمصحق  ايمعام، ر  ايمع   لضم  مسقومكم زمحؽؿ ايمعادة وو  

ايمديـ  ال أصؾ هلا دم ،ياظمجتؿع اظمٌم وحماويمة إصالح أطمطاء متػشقة دم

 (....ايمعؾؿ، زمؾ سمتـاذم معفم وال دم

يمؽـ احلاصؾ هـا أن همريًؼا مـ  ،وىمالم ايمدىمتقرة ؿمقيؾ :أمحد()ومؾت 

 ع طمتان اإلكاث.ـ  م   :أفمـل ،اظمـع األؿمباء يرون

 ر ومايمت ايمدىمتقرة:طم  زمقـم فمعم اجلاكب اآل

 :د خلتان اإلكاثمي  اظم  ايمثاين: ))

ضمقث أصدر  ،فمبد ايمػتاح ايمدىمتقر فمقم /ومـ همالء وزير ايمصحة -0 

زمؿـع إصمراء  ( م09/01/0994 ) زمتاريخ(  01754/3رومؿ )ومراره 

األماىمـ اظمجفزة يمذيمؽ نمغم  فمؿؾقات اخلتان زمغغم األؿمباء، ودم

زماظمستشػقات ايمعامة واظمرىمزية، وسمـػقذ وماكقن مزاويمة اظمفـ ايمطبقة، وأن 

 ازمتحديد يقمكم أؽمبقفمق   -يأو فمام أو مرىمز لسمعؾقؿ -ؼقم ىمؾ مستشػكي
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طمتان   ايمرانمبة دمه  آطمر الؽمتؼبال األ   اويقمً  ،إلصمراء فمؿؾقة طمتان ايمذىمقر

 ( . 035اإلكاث )

 ؼ فمؾقف .قاهم  د خلتان اإلكاث وم  مي  ؿ مـف أكف م  ف  ػ  وهذا ايمؼرار ي  

ؼمىمقن طمتان ـ ي  ر أن هـاك م  ىم  ضمقث ذ   ،لومـفؿ ايمدىمتقر أمحد طمػاصم -2

ايمبظر ىمؾف ،  ـ يؼقمقن زمتشقيف األكثك همقستلصؾقناإلكاث ، وهـاك م  

 .وىمذيمؽ ايمؽبغميـ وايمشػريـ ايمصغغميـ 

 : ومال ر واألكثكىم  ث فمـ همقائد طمتان ايمذ  د  وزمعد أن ت    

همـحـ  :يمألكثك ا، وىمقكف صمريؿة وسمشقهيً طمتان األكثك فمـأضمد تؽؾؿ ضمقـم ي  )

  .اذىمركاه آكػً  يكتػؼ معف إذا ىمان يتؽؾؿ فمـ ايمتشقيف ايمذ

ـة ايمؽريؿة ىمؾقة، همنكف زمذيمؽ يدفمق إلم أما إذا ىمان يدفمق إلم مـع هذه ايمس  

ص كحـ كحر لايمت ،ايمػجقر ال إلم ايمػضقؾة واظمحاهمظة فمعم ضمؼقق األكثك

 ر  صقرة نمغم م   ضمقث كجعؾفا دم ،فمؾقفا أىمثر مـف
ة هبا وال رض  وال م   ؼة هلاه 

 .(زمغغمها

وكحـ كتػؼ ىمؾقة مع ايمذيـ يارزمقن اخلتان هبذه ايمطريؼة ): اوومد ومال أيًض  

أما إزايمة صمزء معكم مـ ايمبظر، همنكف سمعديؾ هلذه  .هة يمألكثكشق  ايمبشعة اظم  

فمدم إؾمبافمفا مـ  دم اهؼفا ، وسمؽقن ؽمببً وسمر األكثك يومد سممذ لايمشفقة ايمت

هلا فمعم سمؽؿؾتف مـ ؿمرق  اايمطرق ايمطبقعقة فمـ ؿمريؼ زوصمفا ، وضماهمزً 

 (.أطمرى
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طمتان ) :مؼال يمف زمعـقان ومال دم يايمذ ،ومـفؿ ايمدىمتقر ضمامد ايمغقايب -3

ر أديمة اظماكعكم يمؾختان وزمعض ىم  زمعد أن ذ   (ايمبـات زمكم ايمطب واإلؽمالم

 ذيمؽ :  دم -هلل فمؾقف وؽمؾؿ صعم ا -ايمرؽمقل أضماديث 

ع ط  ؼ  أن ال ي   :وإن فمؿؾقة اخلتان ايمصحقحة مـ ايمقصمفة ايمطبقة ،هذا)

ػة وصمزء مـ ش  ع احل  ط  ؼ  همت   ،ع صمزء مـفط  ؼ  ( مـ صمذوره ، زمؾ ي  رايمبظ)

، وهذا اجلزء األفمعم هق ذو احلساؽمقة ايمشديدة ، شمؿ يبؼك صمزء مـف ايمعضق

 .أومؾ، ويمؽـ زمدرصمة ا احلساؽمقةسمقصمد همقف أيًض 

 -وإن األؿمباء ايمذيـ اؽمتػتتفؿ هذه اظمجؾة ونمغمها مـ اظمجالت ،هذا 

 (!!زمايمؾذة اجلـسقة رم اظمرأة مـ ايمشعقر ايمصحق إن اخلتان ي  ) :يؼقيمقن

 -فدهمت يمعؿؾقة اخلتاناؽمت   لرية همقفا أن ايمػتاة ايمتال م   ليمؽـ احلؼقؼة ايمت 

، همنن ؿؾ هلا اخلتانعي   مل لما ، زمخالف ايمت اؽمقة ايمشفقة كقفمً ؾ ت همقفا ضمساوم  

ة ؾمديدة ، رزمم ال ك همقفا ضمساؽمقر  ي   -)ايمبظر ( ضمتك زمثقهبا ـزماضمتؽاك  يأ

  .زمعض ايمػتقات ـ صماكبفا دمم  م  ي  

، رزيـ نمغم زال همقفا ، يمؽـف ؾمعقر نمغم همقاضوأما اظمتزوصمة همايمشعقر ال ي  

 .مامف نمغم مـػؾتفمازمث ، مضبقط ز

صمد زمؿؼدار إن زاد أرض إكم و  ، اة زمعد طمتاهناظمرأ مل يـعدم دم همايمتلشمغم اجلـيس 

 (....هبا
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ىمالًما يطقؾ ايمرؽمايمة فمعم ايمؼراء،  ومل أكؼؾ ا،: ايمؽالم ؿمقيؾ صمد  أمحد()ومؾت 

همفق مرصمع كاهمع دم  ة:ـ أراد أن يؼرأه زمتممف همؾغمصمع يمؽتاب ايمدىمتقرهمؿ  

 !!زمازمف

 ؿشم   ـيمؽـ احلاصؾ: أن األؿمباء هلؿ دم مسليمة طمتان اإلكاث وصمفتان، همؿ  

  :يؿؽــل أن أومقل

 ،همنذا رأت أهنا تتاج إلم طمتان :ض فمعم ؿمبقبة متخصصةر  ن ايمبـت سم ع  إ

وزماهلل سمعالم  .األمر ىمم هق لزمؼ، وإن رأت أهنا ال تتاج إلم طمتان .طمتـتفا

 ايمتقهمقؼ.
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 متك يؽقن اخلتان:

 :اخلتان وومت دم اطمتؾػقا وومد :ازمـ اظمـذر زمؽر أزمق ومال

 .أؽمبقفمف يقم لايمصب تـخي   أن ةؿمائػ همؽرهت 

 .ايمقفقد فمعم اطمالهمً  :ومايمؽ ايمبٌمي احلسـ ذيمؽ هر  ىم  

 .ايمقفقد طمالف دم وايمصقاب: مايمؽ ومال .طمطر هق: ايمبٌمي احلسـ وومال

 .شمغر إذا زمبؾدكا اخلتان رأيت ـم   فمامة: وومال

 .اؾمقئً  ذيمؽ دم أؽمؿع مل: أمحد وومال

  .ايمعمم إلم ؽمـكم يمسبعا زمكم ما يمؾغالم اخلتان: ؽمعد زمـ ايمؾقث وومال

 إؽمحاق ازمـف ـت  طم   ايمرمحـ طمؾقؾ إزمراهقؿ أن: ونمغمه مؽحقل فمـ لؽضم   وومد

 .ؽمـة ةمم  فم   يمثالث إؽممفمقؾ ازمـف وطمتـ أيام، يمسبعة

 .ايمسازمع يقم ويمدها ختتـ ىماكت هماؿمؿة أن: صمعػر أيب فمـ ويور  

 وال ف،إيمق رصمعي   طمػم يمقومتف وال شمبت، لهن    اخلتان زماب دم يمقس: زمؽر أزمق ومال

 إال مـفا يشء ضمظر جيقز وال زماضمة،اإل فمعم األؾمقاء ستعؿؾوسم   سمتبع، ـةؽم  

 .(0)جةضم   -أيام يمسبعة ايمصبل تـخي   أن عـ  م   ـم   مع ؿؾ  ع  ك   وال زمحجة،

واألمر ىمم ومال ازمـ اظمـذر رمحف اهلل، همؾقس دم ايمباب طمػم  :أمحد()ومؾت 

سؿ  ا يؼرره األؿمباء وسم  رصمع ظمزمؾ األمر ي   ؟ متك يؽقن اخلتانكم  ب  صحق  ي  

 .األكثكزمف ضمايمة ايمذىمر أو 

                                                      

 .(423/ 3) (ايمعؾمء مذاهب فمعم اإلرشاف) (1)
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 إلم ايمـظر تريؿ فمعم زماإلمجا  وصمقزمف فمعم جي  ه    ازمـ دلواؽمت  ومال ايمؼرؿمبل: 

. اظمختقن مـ إيمقفا ايمـظر أزمق  ظما همرض اخلتان أن يمقال: وومال ايمعقرة،

 ايمطبقب، ىمـظر :اجلسؿ ظمصؾحة يباح هذا مثؾ زملن هذا فمـ وأصمقب

 .(0)اإمجافمً  صمبزمقا يمقس وايمطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .(99/ 2) (ايمؼرؿمبل سمػسغم) (1)
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 ايمباب اخلامس: ايمراصم 

 .صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وايمصالة وايمسالم فمعم رؽمقل اهلل ،احلؿد هلل

 وزمعد: 

وأومقال ايمعؾمء دم  شماربعد فمرض اآليات ايمؼرآكقة واألضماديث ايمـبقية، واآلهم

ر ـة يمؾذىمقاخلتان ؽم   أن يمؾشؽ زمم ال يد  جمااًل  مسليمة اخلتان، يؼمصم  يمدي  

ر إلم طمتان ألكف ومد يقيمد ىم  إذا اضمتاج ايمذ  ر ىم  ـة دم ضمؼ ايمذ  همفق ؽم  واإلكاث، 

وهذا أمر يؼرره  ،ألهنا ومد ال تتاج :وإذا اضمتاصمت األكثك إلم طمتان (0)خمتقًكا

 .(2)األؿمباء اخلػماء ايمثؼات

 .إذ ال ديمقؾ يدد وومتف :هماألمر همقف واؽمع ،فمـ وومت اخلتانأما و 

مـ  ،عروف فمعم ؿمبقب متخصص شمؼةهمؾق   ،يمدت يمف أكثكو و  يمد يمف ويمد، أـ و  همؿ  

همنن ىمان يتاج ايمقيمد أو  ،أهؾ ايمديـ واظمعرهمة واخلػمة، وايمطبقب هق ايمذي يؼرر

 واهلل سمعالم أفمؾؿ . .ـة، وإال همالوهذه ؽم   ،ؾ ذيمؽع  تتاج ايمبـت إلم طمتان هم  

                                                      

 إذا: يمف همؼؾت ،اؾمديًد  نمم   يمذيمؽ همانمتؿ .خمتقن ويمد يمف يمدو   رصماًل  هـا ها إن: أمحد رم ومال :اظمقؿقين ومال (1)

 .(011/ 2) (ايمؼرؿمبل سمػسغم) . اكظر؟!هبذا نمؿؽ همم ،اظمئقكة ىمػاك ومد اهلل ىمان

 .ال يص  زمحال -يمد خمتقًكاو  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أن ايمرؽمقل همقف وىمؾ ضمديث ورد  :أمحد()ومؾت 

 شمؿ .أفمؾؿ اهلل: ؼالهم ؟اخمتقكً  وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـبل يمدو   هؾئؾ اإلمام أمحد زمـ ضمـبؾ رمحف اهلل: وومد ؽم  

 .(089/ 0) لال  اخل   رزمؽ أليب (ـةايمس  )اكظر   .أدري ال: ومال

 أن يمقال: وومال ايمعقرة، إلم ايمـظر تريؿ فمعم زماإلمجا  وصمقزمف فمعم جي  ه    ازمـ دلواؽمت  ومال ايمؼرؿمبل:   (2)

 . اظمختقن مـ إيمقفا ايمـظر أزمق  ظما ضر  هم   اخلتان

. واكظر اإمجافمً  زمقاصمب يمقس وايمطب ايمطبقب، ىمـظر :اجلسؿ صؾحةظم يباح هذا مثؾ زملن هذا فمـ وأصمقب

 .(99/ 2) (ايمؼرؿمبل سمػسغم)



 فقهية مقارنة حكم ختان الذكور واإلناث    دراسة حديثية كشف االلتباس ببيان   

 

52   

 

 :يمطقػة ائدةهم

 :وومػت  فمؾقف، همقم تبت دم اخلتانىم   إيمقؽ أزمرز أؽممء ايمؽتب ايمتل

 ( )ايمبقان همقم ومقؾ فمـ اخلتان(  يمؾشقخ/ ؽمقد زمققمل.0)

مريؿ إزمراهقؿ  /ؾدىمتقرةيم (طمتان اإلكاث زمكم فمؾمء ايممميعة واألؿمباء) (2)

 .هـدي

 .أزمق زمؽر طمؾقؾيمؾدىمتقر/   (ة طمتان اإلكاثقديمقؾ اإلمجا  دم ممموفم) (3)

 .ضماسمؿ احلاج /ؾدىمتقريم (اخلتان زمكم ايمػؼف وايمطب) (4)

 ،ؽمت ايمبـات طمايمد حمؿد فمقم /د(  رؤية ؿمبقة -طمتان اإلكاث ) (5)

 .ايمسقدان-صمامعة اخلرؿمقم، اطمتصايص أمراض ايمـساء وايمتقيمقد

 ( )احلجاب واخلتان وايمعػة( يمؾشقخ/ زىمل فمقم ايمسقد أزمق نمضة.6)

ػاض( يمؾشقخ/ فمبده نمايمب أمحد فمقسك.7) تان واخل   ()اخل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فقهية مقارنة حكم ختان الذكور واإلناث    دراسة حديثية كشف االلتباس ببيان   

 

53   

 

 اخلاَتة

وزمقان وصمفة ىمؾ رأي، ال يسعـل إال أن أمحد اهلل  وزمعد فمرض أومقال ايمعؾمء

وضمده ؽمبحاكف صاضمب ايمـعؿ وايمػضؾ وايمثـاء احلسـ فق سمعالم فمعم هذا، هم

 .اجلؿقؾ

وفمعم آيمف وأصحازمف  ،ؽمقدكا حمؿد ،ؽمؾؿ فمعم طماسمؿ األكبقاء واظمرؽمؾكمصقم وأ  وأ   

 .وايمتازمعكم هلؿ زمنضمسان إلم يقم ايمديـ

وأن يبحثقا ويػتشقا فمـ األديمة دم  ،فدواعؾؿ أن جيتايمب وأؿمؾب مـ ىمؾ ؿمال 

ؾقا إلم فمؾؿ ص  ضمتك ي   :ـة اظمبارىمة وأومقال ؽمؾػ األمةايمؽتاب ايمعزيز وايمس  

 .صحق  وإلم همؼف وؽمطل متزن

ك ار  ؿ وزم  ؾ  ايمؾفؿ وؽم   ؾ  واحلؿد هلل رب ايمعاظمكم، وص   واهلل وراء ومصد ايمسبقؾ، 

 .أمجعكم فمعم ؽمقدكا حمؿد وفمعم آيمف وصحبف

 أمحد زمـ حمؿقد آل رصمب /ـاكف: ايمباضمثوىمتبف زمب

ئة وأرزمعكم مـ هجرة ايمـبل  27  .صػر يمعام أيمػ وأرزمعم 

 م(.2108ـ كقهمؿػمـ 5يقم األشمـكم ) اظمقاهمؼ فمٌم

 زمؿديـة اظمـصقرة ـ دومفؾقة ـ مٌم
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